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 راما

 1 يروا 77 0 ل / ' امرت رق

 / دب ونال وصابر 2 07 ا 0 ل 2001011011
 0 هر شم 13 0 :الامباوأكر ل 1 كن

 بسلا لاو يللا سورنلا سا تتر 2 ةرهصلا براتب انوع
 1 1 "يانا ةوفص صول ج ةيشيقيلا يقورلا قولو يمس
 اتناول موق تكا لت وهص ول وتس شلل دولع
 1 1 ربا ةيئاؤ ب 2 1
 1 00 زو هان ا ايام
 ا ٠ لك ةوعال 4 0 7 معل اسست

 1 | ورا ا ل و

 0 ا تيرا رع سم دعس سلك لرسص هيي

 "زن
 "1 الا يلا ككل اجركم ةراص/ امري مرتو دج

 "2 0 0 08-722 ايلس سورا :

 دراوملا يبل نأ لاربع تسنامل

 10 ل "ا مرض عبر اسما لعل زؤح اق
 ٍ اونو احح ادلع تيداعبالا  تاييعبر ل رجم اقوُنس املا
 ١ ظ 000 طعاومل ..نرنضنمملا برا خسرانغا زف

 تيداعإلا ماخكرانغا مم عودا ميال

10 7001 1 
 | راما هنو بط انَتلا ثمر االا 0غ كراتخا:م 1
 ار عز عاب يرو زارا احس 3 7 أ ا قار كرام /عرتولاطلذاع راحالا اتم

 ]ب ب ان راسك فوم و قّمفضو واو تقرا
 / ري ثواحالا# 1 اونعر ة راح
 ار :وسأ اهيلع ملكلاو يبل ٠

3 "1 



 بر اماف راع مالللا : هلر دف لاو.

' 0# 

 لسكر لكل كن ميلو ملبس

 4 0 بسرلعلا هوول

7 
 1 ١

 ىف ً او كالا كما راس اتا“

 ل1: نوعلادخسل اجرا نك تااازعلا#
 الآ ءرتودسي /قحابو وبا نعام ديد دبع يابا

 تشتم وعأ هى كالت كبانال تص خو ذ جست ابا هنا

 و ليس الئ حس يح اعلا قولا هكر سوت ساما ظ
 دلو سر يك يسمو م ٌتْشْلَد الات دل بدتباجو 8

 5 لترا لقاضي ضع نو ظ
 22 / ع بعإو وول انادلعو سولو ما |

 و اب 'ءنكلو 0 1
 ورا :. فكك (ا] اء( الكل ا رس بج 3 0 ١

 3 ا اعمل ملوك ركلات

 حينما وقال ءإمضنب افلا ا/يدايطلاندحاو نا كالا 4

 ةدئاعألو رباك مبهم لعب لأى عيكرغ مك سا 3

'تدوحو ساكو ند اوي كا نست
 لاو 

 دوبل بجمال قلاسم لا

 ا : 2

 عا

 لا أع هامة ثم نمي ةنلاووزوت تؤ

 . رو زوالا وون كوتا ندا بوبس

 ا

| 

١ 
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 1 0 د مناير يتلا

 ْ لحال واو وجولا نما ول ملا لوعب ب "رولا بلا | ادارعمسس ارادت ل هل مالاو اذن ها أطعم توقع روج نيالا هبل[ ادم تس ووب تك لعب / .نئاطرصيسعخ الو سوئسئلاإل ولاكن ود ظ 1 ا نالمايعؤالا
 | اا ماادخس ام اطانات ةريتذ حمل ب انو
 01 تلازم ألا ءعح ماس عير اع مال لوثعلا حا نيرو الون ' ثردرملا ككلاو اوال ان ضنا عر لان لجان مآ ررومول ان اماع ْ ا دروعولا دي اطلاو هز اهلا سسح ءلوعبب /ن و وعولا لليشمم
 | 5 كا نصرا لوح ار يلا سس ل باينو وعبروا 1 لد لا عرلسالا ر اهلل جو نكمل السل ع يكد زيا طيس رس امم علا || "بلل ناولا زيه ةقيشكا كال جس نس وفد هال ماع
 بيمن انلعاذرإ الار ثلا اح الار ىيو مدعلا لس ئزلا و كالا روم ئإجو دحان ع ُن نارعت طباسولارماومو تينارمال ماكل 2 يسم ولا داهطل' ندبلع 3 اماعورعو مانل او ول العالى ال يعل الو ص
 00 رج روش إلا تبسم |« فع شابا يب را جستعولا ل "> 2 ةكنااقت ا طباس ولا . نايعا لصازعو اهرثلو تاما ماحس الخ ايلا

 ا رام عل لارا ماك ماندو لع تال باطلا 0 ]1 «شيارجولا وزهر اوم يساقلا تويوتداإ# | 0 ونة شالا 1 1 اا مقر ىكذملا | ١ 1 ور ل "ذب مر
 3 'راللا هيو نعملا ء اسائلا يلا اير اسولاث . اص ا صاوخو

 03 ايليت ختم محا ش او وعول «باراللا اهيلاو عر اهرغلاو دعو رح او لاو لسالآ سي تسري ا ا لوس سئل سلو / ولو سئ جون اد وصولا
 مسىر اجام اايناث ءلداحو را و ب دولا دوصولا يره اظم
 . ردولأز صو رصَتْمب سب لفمو بلع اعبي امد ل يسمو ا ادع
 شادلاب 000 اسما ل وكوث ل وعل 5 2 ارو ىرتلاو يلع اورلذو حرت مل انلا

 ةيترئاسالاو



 0ك

 اضن لاقل راو اوعحس ]كهل ا جار 1م اهون و ري ئاسلاو
 ا ا ذاصمن هب افوكد ا تسلا:

 كلو نكس دنع ر لعمل اوه 28 انهو كلو ريرسسل اهوا كل '

 حدو رين اص مَع وصوم لري لا 2اس كوعلا
 5 مو اسال ادلاو ف صن سالما عاج ظ

 ل : رات 2 هدد للا لو سر ان اناواور يذلئ الا 0

 200 '"نموليالك كلذ ع دجو نو ترجل اًريخدجو نك /ٍ

 ديوبو كنا باتشل اول يدس عر ' و تراطا رارتتلع /

 م ' كلذوعو بال ايلات فة ب ءاباصا ام كرلوف لكك

 ءلومعلا فروكت مْ الاون كلاب لات راغ الا رك

 كلز عاف َعرحاطلاو اورالاو تيل ناورآل اب ُط راوئر وما

 م[ كناافلو اعْموالمعرلعونمل ندا ءتلاثلا هبرغلا
 لام دعوا ماسالا اعزناو[ االا ا الا

 نعت ماكهالاوتافشلا 2 لا لبو ناو الا ماعةليرساو

 و 7: اودال / / اعارلعل وو دوز حف رجول دلو وهولالى ثك
 هالأ *ثحر هأو ت امرعللام دم ترك رو زا وكل

 0 رمال ٌعلاامرماكك او ان ' ساجبلاو يو يطل اساء لوا

 "اه ططو دو :سالاو ن راهطلاض ارم انرعرا 1 0 ظ
 ش رطعببو هل ومعمل ا هام و رْشلاو ُمراظلاو كطانلااهب 0

 ظ ايمي سو ساهل غر اوما نال ن اننا رش . ا 7
 ياسو رطماودلاي وصوخرارطاي لك شل ةلاهئايردم ]|

 0 و ون عر تاساولاع اون ابر رولثلان مارال ادعب
 از او .طابلاو ةرعاللا وسلام ع اَقلا اسايلاءل ازا غيكاشيا
 لعلاالو برشا تصولاو ديرة عاغشمال انك اريام قزالا 7
 ةلطا تاساجب اهلك هل ذلان الاجال اب جسدعلوقان اسمع
 كونا ! اشساطكرباطتلا]'نطابلا وعد عتب صاخارتعبل ناكناو
 ثيمرعلا اذ و بيم شالا قئررلا ريلررعلا ا تلي لص

 دع ئونعأ ا زوالا ةبضان ووك كابا وبوابات
 لوتغ ء لح 3 م العلا ئ ث رلاع رج 7 ',دوكمدكو داعوّرلاو
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 ْ 0“ ٠ 00 ٠4
 (نِمْر عابر َّسلاو ىئععلا' ير اهعر وك ماو اف باسل اس 4 7 2ك ْ

 . لوس اوركل اذهو ر نلا] وخد رعب ال ال دال نرش ءالال ريالا 5 . 0 2 1 3 او نرلاون ل وزي و تول اال جرحي طازمد نلعب الاوز لشالا مدعم لاو زلال بسب يناظر وعما رتيرستملاو فرار ايلا هل الا حاط لل ير عس ص اوحي اعاطلاو اعأل ناو لاذ [ىا معلا هورغلا لين ؤلا نمل تسالني و قد
 1 . ه سس هام أ* ءرد ]( * . ٠

 0 يا 5 رشا مام 00ج 0 - هدترزيتلاو بأ اداشالاب ثدرد اامركت تشر ل ولع فدل الولولرلذ عيت لعمل ب دك واش انصر نط اب نيل 2 ريصول

 5 ه "2 هلق ٠ 9 0 يف ل م

 - 6 و 4 َ - ةااشلو كير انا ركز ١ ياو العاصلا ايات داع(, ف وصول فره » 3 1 1 لاجلا صولا عر اظم ثم اج اوي رارللان :

 ضلادارحول ىلا 2-5211 / مساءا 1أ ىلا احا نم[ ل صخ هررظت هد ابزيلا_ل وداعك رابطلاب
 ا انورمجل ايم دريس كر عُو|لطالاو يروجول
 ٠ ٠ 5 8 هب ون“ 7 9 ١

 رطراشخسمالادّلاو ناعالأ او دالا د لعل است ةعورشلا
 39 ار ارب علا ءساؤنلا عاؤر اماو نير وكل نمر طلي ذمح ل لاعبا امر دو ابعاؤنا ع ايون د د اراسمالو م رعب ب اجال ىذلا"لبادل : 2 ن7 ٠ ا(*راالأ راسو زل دب لل (وداشنأل الشلة مالا ٌسرارزعاو م ريحؤل م رول د ناعالا اولد اسلارر ولو كي

 حاف ارماكحاب لاح اغاسسمناعابم تولتلن سواتش ادمن مسا كا
 ٌةر معبر جل اب كم ائلاد وبدلا ماتحاو كرشل و لبا لوس ىررطل

 و
 ' 4 راس 1 2 3 عي

 نااالأ نم كارز الل ممملا و “ياعو رلاعول ٌمرجافلا اوريشلاد 7 رم كي دولا دناوعلاو رساعلا» و لاو لب وال نم“ ان ردوصخت 0
 ءلب لا ٌورَْرلا هس اجبلاع اؤدانمو رلئعلا و يعرب سل ايي اوصل
 سس زك ميمرعلا اهتبش ثيعزرم ل امالا كلا ماكحاو ثرعمج

 00 اا تاس و 100 ا : 0 : 3 / | 00 0: | 35
 لاح 0 00 ١

 سما ك0

 ا و * 1|

 0 اصرسو 1 ةي اوس عوايل ادوسامنءانطايولكاو 1 قول ديكونلاو ل 0 م

00 

 هوب م بوبر م



3 
3 

 ريس م نط قو رواق تالا ار ترسيلالاملا 1
 عا ةيلؤل سومنلا وعاورال | اهي نم الا و َ طلال ك ريشم

 رودمسلو درعا تصّرمو اوذ تحمل ىلا نغّصلاو -

 صنم ةرحاطلا م رازطلارح 0 ا 1

 تالشف نم |/مءن شل ا صاشلان و دلل ات اينلاو واع شعب

 ل[ تالولار وسب ٌءرحاطملاو رار ص شخااو تاتا
 تو كو ثاللول ار ىسيس يا روصو الجازم ةوماجلا مالا 1
 5 قال 'باو ع 58 وشو كال [,ال اصعب 0
 ليف مد واجبا ب بلاعب سجإلاو ا تنوالبال هور عبو
 ل ماا 000 ةرياط 2 وكمور حاط حرص و نعلاو زم
 هد وه ىودص مح وم انركل يعزل دوبل ادلتطارنع ع اعز عال( ع

 سكس تلاكلات اناشلاو ل اعلاو اورتامغلاو يولعلا/لاعلار يس رك [ىوس امو مارت اوبك نصونت الشتم[ رواط
 «فلطاب و نرخ او رابط مدع اطف يلا ر األ مسا رورلا:

 مس افلا ود ء يوكل او مو ارا ١ منلرلو لكان ا اف الص و عازام

 را شالو ل لالخ انشرحاو لاو:

 ٌبئلاب صام ٌسصْنِمْف رم الابراوب مان الاف نار يكذلا
 مالح بولس و ل انساو بَورْتلا ثصولاو ةير ومال ان يلا هت الأم
 صولا اذعلعا امم الاسفلت [رجوملن اف , لفل صو ناهس
 هع ريشلا لفل لاذ ابلا(ترالأ ن سو يوكدميس ب د د ص اخ

 و تلا مكرر غو انكسو اس بلو مالكا ف لح
 'ن ود وهب علال الحان م الإسم او ؛لونيعمش اس اي لاح
 ل لل اميتعو بر ثلاو لكال او 2 ممم ا انم لكوه كر العتاد لوالا

 قوكلاع 'ايجول لك صوم رصاوعو سوننلا 0 . 0

 - فر صاوعنماص أثشاعو ر ثصْؤمو د ارت سز مشو ءائال د ا
 م رارطلاو مانلااخ ١ ' | امم تسيملو ذصلاشمان سانلا اال 11

 س الا ايكو ل كاملا بإب و اهب ترشح هل لجو عيبارللاو و تايثصلاع

 ضاوح الش اىدر سو  تطتخو نلتمد ار امناللا#
 17 جلا موسم ؛يردبك لل عرؤتلا ور وام كاذلو بد :



 ا 4 رز 0 يلا معب رهو راللاو

 ١ : اصلا ئابلأو كرا ندب نئاترعتي نزع اخ انهد مهرج اوتو ل
 ب اًسولت واو رالاو بولتلل م رك ر روك انبسوئالخاو تخل

 بول [ركوكلا نود رح الطع مشل اس بدم و اف ننس
 ىيولا ةاعطلاكم اود انعم وصرواطلاو يؤ امنا و
 بحول ١ امر زعلاف ةيوهضعم ار ومال نورك رم امو اب اذل هبرازلا ءىسلل اينبك اف لواستملاى ا نازل ير ميرا اع رليج ثلا تزقلاو صاوملا تبن ناز اطل سماه ال د د باراك مدح نا َ انو ممل و 0 اكو ىلكل او ريطلا نيرلك يذ كو عاجسل "ناسا "د لكل بزتخلا و ثيم او مةلاكشيع م مالكم (ًنطايو اري اط سائلا مانلا ظ ار لردع اموال تو تومتسو كسلا بلش * لاوس ايزلاو
 ظ ١ جزا اهي 2 كال مام هنآك امل لاك راج د م اهحال لسع عم بحي ًءءرولمو ءنلعو ٍءاحالدعد يما "مرو او م اعلاوم رابطعلا ماكعال نأ مام ازص وا ان كبد“

 دريس ماكألا لا ةر وبين اداثالاادتك ياذا زك ا لكس يصد ارح لوصخ عش ام اًرمم لاو رالذ اهدلرشلا
 قلع الذامام ذو كافلغتلاو ثامشعتلا لتستناسي ظ 0 روق" را 'اوعجر رفلاو ب 3 55 هرم رع ا زارت ملا انحرف عراونل الا ةيبرشي/ ا تبوشف ثيدحلا لازما نيل "رس نف تترد ازد نال تسلم مقل ' (ثلارب كلا يو ىكلا' ءنيرد ويب او لا مرت وا ماك ووصل كلثعون ناي ناو لفعل سب ةلاو ادد مار "*ءىال اكل عش او ئدمولاو

 .ةراوعا ماكا ابهعخو *ن اممألات اهنقلاو يركع انذاك سموم اب
 دان الو:ت ا وحاظم يل بشمال ف ىلا مرمملا م اكحألاوصاؤملاب غ دال و تائلئرلا تو طير اسولا تانانا ٠ - صاطو ومر اعال ماكل“ ركل ف 4[: ءلئاقسملا ك نّسلاب/ كوك كلذ كف ظ ١ لككو نامرعأ ف ةمزم او عد ولاول رودكو ةرولذلاءانيض الا . هد وول لنه نلابلتنل نم انزاو ماكالاب 0
 جامدالا ظ 35
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 السلال وتو عوزعلاو زرلا يزيح وي ترك الب وللاو عاورالا
 ٌمبوَصلاَء رح النا رازطلا كل كت كوسم انكار وو ءى تسب الع ريلالا 3

 تامرمملا وايام دب ظ

 (اهحالا وو وجولا و 2 جاودال ماعا ف امج رح اطلاو وسلام اع جسم

 لاب ءائنلا 17 اك كس اطل نيج ايرملاو

 جعل ااضيا : و نلاملاَءر ةرلغ وبر طر جوباعا نيكو ولا 70"
 كلذ عام 0 0 روسو رطل

 ناّسلععلاو لاسعرشلا س ةرارط'ماكاع يطارد :

 دري ْنامللاو تا ءامز كالا رلاو اصواطنو
 الرؤس الي بلخ  بلعتلا بهشكا اير
 ةنولععم هركو معامل اف تيئاعور و هصاخلا نر ثرعم

 لشاب مرسم آل هركذنابو كالا ئيراخصو نو مكمل ماع
 بس حو ايطو تاروز الاء سانر الان نكن الا 3 دن مر

 ايمالطا نس 01 ةدالطو تاماردالا نبل جاسالام ارئالطانم
 07 / ليم ارم" / ولعل تالاوتعالا ةربأو نعتجر اخأت ئئرصتلاو ١

 "ع هرلناف(ع لاسمح تاررزتلاو ع اضلاو بعمل ماكالاو

 لَسسكه و ارطعو ديسلو جس خالات تل انصر و رطل الط قالا

 ى انإ ا نوكالكر ومالا مد عرى عب يلد علا تاعاسج
 ةداهساسئ نال اظفلو نا ناز بصالون ملام شسو
 0اس م 0 7
 لادال !,كارسو الوحو هتورل 'تارتكل اويرسافلاى أر [ًعالان

 تااضجمالاو ةبورلأر فال ئممذ ٌء دارو كلو خو ذامالاو

 صضابكر انفال اب ديلا نيلتخور طو ٍةدَسلاو ٌفاولاغلا
 صاقل ار يازع نم نكم ا لعب بلا ل مرق ب ح اسئامو حلا رعب
 بسر متتللعباثلاب بلل ئ يرلثلائ و .,باسألاو مولعلاو
 ىقلا و هد تابزل ا تشتم لاو ط0
 «امسال اش ءٌدعلاو نايالا و ىلامالا ور ئاءاف ان بعنملب [رصارعانم
 “دوو تاليطلاو وو زال اح علا فلا ت اقول و

 ثم برئعلاو تورعك ل ان مو ىوزم ا 'ببرشل ا ثوطح امور ولا



 امساك ر هزه نمو رار كلل اذ انزل اضفنا وإن زغرب نو بويا لعل مل سر اًيح ندال هد“ ا كلانس يزبك ن 0 لا الورع هز نك[ سدس القل نسما لاذ اشرس ادرحرم الواى 6-2 واو نيت لاميلعز طاعولل نيل ل صيامر دج زيت نص و 1 وامر و عارل زازا سو رع رمصبلا وو نين رضوا ص زل 'رراراسو روي اسمي 4 طّصالاو
 0 اًيلااوو د هر سو نررلادب ىلخام دبه 58 و نم قاما ' لسنا *!الأ ىر نلعب وصيناو اصوبر اص اعالم اسال !
 ان ر 0 ولوبد ث يحك د ارما نعد اكو امال مرداما نك اكرام نيرعلا د نكلا كارل املا يصاصخالاث للابن اطورل انا اءارمالاو
 -لانلإ إل اعمل تس انلا نوبل امديعم ربا شير عملا برسل ١ الا وز هرماباواطلالاب لاا وورمسل املا فم لالا ثِصْرم طيرم و يلطلا يل اكاد عس اناا وج لواط تتح د 0 هرسود ىلا لاو زملا ضخ لصبام ور يبطلا جازم عسلي در َرلارر ٌئولئاعور م اراولاو رجح غرك رللؤ هرم وهل ضلال ركوة لس
 : ملا عازل ارجل "ب اني يدعو لب ل اهكل اهاياة ديس اوركلاكللذل
 00 لاو فان شلال جو اعد /ةلرتسب ناروتو رارط نااكذراإعا م[ليوس للا نو او حلا سم كلذ هشاسدب

 اير ذام هز و [يرعل صام و 7 رازطلا امأو م 4 وكم ايبا ناطصد ارمي 0 ب اماماقمحك ٌءال اوني اكحو بلك هلال - هرم ماكاو اماحح اهحاو ماعلا انما اهماككال اعماجد اقنامحو حل" "قمح مزجت اوكار اعلا راو شو ولت وبسس“ زال او رمال وبكل 'نكفب_صاسخأل و 0 يب
 ظ للا اهب وعلا ثيدحلا طرشملا | معلا اذص نم كلل عدررمو زقنامرب يندب الخس ا|و ودار ساو بيل لعام طم :ننازلا هرمملاومارلا ميلا وسخ اوم نر ود لعل | مْمالوءرببر جال كارلا لقب ل لطم او كأبي مج دارمتو رسورعو و ون دب د ءاهط نس

 سرمالا



 7 اذوب ةولعتلا ل ضامح اسري ىكا اركان وراي كلوي عال رند غال 0
 6 م وكون ' نعم ف 7 قر رك لرلع وسور رطل لعمو لوك ا

 لاو لح اكد وبوشلار ' مام ءررعؤ رسما هرتوتو ثوم اذ .

 ا اا و ًام/ءامسما اءنإتطأبلاو وو 0 ”ر ارطلاو :

 وو انش ابك ولنلا م 4 6-2 ادعي اع الاءسوطتلا بيرك

 اضن لز ببسو حس ومينا وز رلأ بالسم نيرطلا اسيا
 و لعرب كربإ|وسر لعن 9 مقل 2 ايلبرورتلطمكلا ةوجزمال

 سا مالتللعاوسر ةلمسايبؤما زم نرورغلاوليلشا نااصلائرعو
 مان امعسو ٌرالخاو و راو م, ىلئإوإا بيبط دارو و ابعدلعر انشا
 سصلخى لم تسع /ورس اسيا و سره يسال
 وي وجت العر او 1 رمل ادعو ل د اي و +

 زمالك يا ىرانأ اهلك اص صالخا _3وكر اعز ال ا ارح

 :ىكز يسفا امله رساسلا ىرثنو عت هملن | عل 0

 ىئءالا يك صل ا انور عنو َوْزلا وتلا ن مول اربعرلكخ عسو و تارجالو

 تبل علو اووَّرسو صاصإرطايوو (رطعااركل جدل اونالع: اجر و

 رول ' تملا ال وو ناعالاالوب نكلاا .ىر رت دكا مايل الع

 هدرا او ٌوّرركلاو ة دجول اس( اصل أ هديب الرا

 27007 ارعّممالا ا ذرعنو ساهلا ا لزكو مسكأ ايو ةييكل

 ظل د
 را / مب ماعاد ان ن شكور ووك لويس ا اسرخالل

 ١ أوطحا و : اور ايا اننل !اولعأو هش وجو 3 باكل ان كلو سر نال ئ

 اه |نةنواصلاو ربعك لو اوراس قل دوو وكجحس
 « العتسمالار اكن افركتلا نمئاوءالعومماونرالاو ىئرلان ا

 72 اكام و ركتلا طعم 2 رع /مانظ 7 اكناوركئلا وصْوعَور وصوإو ارصاط

 دوم :ااعتسمل انثي انتل الع وو دلا 2 ل اكو هدحو تن 9
 ةدر تاز ئلعاو سلاسل ان اعثر كتلا حسك ادل اصلا يجو

 مج ءالااماو كانشمأل مو لاح ع ووصيانررظن اول

 ل أى ممم مباع مسوي و دوم " (ثلا ةرعأ ارلجا 0
 نفلا وز ئيوهو انعم كوكيأ وح ْءاموكل اق تاكا دانا
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 دك العام انت حراضإ او وريف شكل قابس م 2 رالنو ”ءوثعب تيار رمل لاق ان 'لعرل لاق اد ناو نالاف نما للاب الر يماترط ربك ادكرجت "كلان دو رو لور لاو دك ناس ايصال جب ركولا سار دانك ايل لعرب [ضرال وسر ويرش ان لاف قاد أل معاق رنعْلاثلا ثيدحلا دى بلع يملا» بولا عاطوببا 2 ٍ ظ صو وعلا ريكا عم كاذلف ات طاصاد ت "اراب رسلان 7 ] ا ير اتا وز جس الرللاو
 مود د ل بيار بشاب قدها عودلا دائاوهج َءد اند و دابإ وال ' هدوص( مانا فعكو اللمع و اع تي

 ىاور اب كدب ام او ار ص ارعلا اهجاد د ابال قب الو وغرب 0 لاووالو ل اعالاو ر وصل العام از حرت ءازاو < هنل او ب نكلا 2 ' كلذ بعسل ([صوضنلا د دو رك د راع ود نم[ سو ري ور وصلا كل
 ا , يىقلا م اعئدعاو ماةولعل عايل ' ثانلعسو مإ انو

 100 000 :١ ءر يك ولت عب ر وص ءطساعب رع او را نمرولن ماض ارك م
 0 ولعل بانل و مون ب ارتج وب ل امنت نار و وثب . يوصل اوال اه قلتلاب عثو امور وعتاب او لك تل اوه در نك / يلو ٌنلُم لكرلاو ركو يذلا مالا نع وو 0 اللف «ىننر تبلار زعل ثيرطااذصو م نكلالعر وو وعرس لا

 5 ار لوفرماذإإ ما "ا جيبو لبابلا صو رلم ثريصوتعت ل / ا و
 نو ار ابيب ريكا دج تدوم ارهاس !لاعن فقلاةرهح دقو ل“ "عز ١ دب برلكي | صرلال وسر ناكل اق باول سب رح !ىنسرت موب زف ءءملا /لاو سلتا عنصبلا مو. وصي واو اكلم ولت و ىدعب
 4 ذلك ددجلا از رس اثري نود دبي مرتو تبدد ماي بلال اك ءلئادت'ل وسر اي انا لامف اسال فل[ نال اخ معلا 0 اف تارا ١ لاف نولص بلك اصول ] وسر ريم املع
 . رح اشإكو للار انس 0 تالطادلل نم د . لالا ثيول متم مالتي نان ىببو فلل رو امزر,نازع لش

 ولع م
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 رعي ثببرح اة حو و كام ا هبل كالو

 تام يبو دش يرض يدك 7 شعاري اثرئاكت غر , ركلا 0 )

 نوئفثم ئورحلا ب لليضر اعل نعتملا ن اود اريلع يَْتلاب جيا :

 0 علو درميسمملاو ومما نعو ى ابنئالم ا تريبل ك لالالا '

 لاف ا[ نانو ال ثور عج ةد اعز تورت جراخ موج د
 لاو ىمءر ٌيكلاو ئطْنلاُو ير وصل نةيسئزلاوييماملا كميرا
 2 اذ هزم معوطنلاو ءالايو دونا وصؤراف كلو

 ثلاذ' و ولو اذيإفدحاو ف1 مرنم والاب نمل يام اال ظلاو
 هزحو و نو ّنكم اب طعسا اواو مان "تركز زمزلا و هدنو د شب '

 ادياكر غال افزو شعت اء رحم اكن ا تاياعلا

 بيلا انصر ين يدك رن مو انشا ”لمال ام تااعونل ايار
 "لج لاف, يناس 0 ولا روك د ااعملا
 دكا لو الكيد وَ ربع افكت ٌةرهإإ لك لذلو مان فرح ربل رلال ان اع اورد

 ٌترلارعُو 20 ىكوكاو رعل او ا طامي وص ع ٍ

 اينيقت ناو ٌونسلا د اى/ لعايالرلا زوم انحتلخر شع شار وكلا
 ]يح ليلا كتأ والاخر او ار ثاف املا 0

 ةلود ميلا اوٌئَمَ كه نانلا ب انى ار و وطاؤملاو
 ظ ديواعوم] انرموضولل بو الا مولد 0 لدالافدوبرمت 0

 ثررحو " م | لع|ْو و ورمل لاس نين دلل ن يفوت "ثم وو ب تجول (,

 لوول هب اعد لسرب ا لوسر عش لاف اماوجلا اود نمي
 نو اريزلااو اًرماو يامال ًعيْْس ؛ئلا سيب ن افءارعلااو اما

 0 تا جا 1 وبن اس اهداف و اركياو قبلا ظ

 6-0 !/ احم نع تر اجاب اوصربط نم نر وع اهنا ١
 ن اًساّقلاو قا نا وربطت أو رائع انك ل يسربط من لك
 1 اهزم جر وسي ةبدحاو ءو وص ن اب اهلاوا
 [ ايو سألنا لعلنا ايلا اصر إير انصلاو كر تااش نا

 5 وطنا بص مولآلا ديو وح عاود !ماليل الزرع د حالارشلا

 هيي عمو دود ديالو جمان عدا 0
 7بيجتا  ةفاريتم اراد كلبك امقرتعكرمال نبا ثدركا 0 ش



 أ نوهت ا ننس 'نيبإ غمار اهالوموبوالأل انيدح او هركذاملا 1 جو (طساء إس اوبس م اضدحاو نول عع بانك بوملإ اي ناإعا 7١ هانئنوانصباو رسمك ايزو عاطل م ؤلعا] لأ نس ] ' وبس ويم زموءاب ابةيوتدلار الاغا بلش المسا وسدال" تب 0 يمائلا نرددلا شيرلاعاو منكر رطعمم ان بولا ناو اسال
 ماد ضرعلا نا اج ازمكالذو لوللاوكن ن لو نصرعلا 3 وكرم اماو
 لو نجد رش سو اّسسلا تي دا رشولا لاو كلذ حاف يرو مال د[ : ريغ هوجولا يكن مدي اذ ثععتمأل ان الك ارب هز ال ايوا فرمد ا ينرالاَو (ثنلاب تم ربما ةر وكذملا يللا ل عت ترب ايا هن و لشعمل رايز نرالا:حنلاو .وويلا دبالوالا خالد نصو كنالا نى دال ماعلا تدب الن ابجو تلال مهملة يضلابةلاويفلا عسل[ جالا يلام نداكو ملاعلا زمول لتي ام ومنع نك جملا عع ازيا زعار مؤمن دولطز امشلا] 'ةينرشلا تف او ماعلا اش نم ءخن رالاو اذن تناكاد كون لي نحر ثيدحا اذ نعم ليا ثيل و بزع شرح نمولط ثوم ا +اجا ذاق ب افصيب د يقمو ماك موربمنم و يوتا هاياورب رتو لدبلا لع نامز ي وّرل لاف كدب" - عجورلا فراس نكت ير الا ها ثنلاملا ثبشلاب(رم ردي مسا ولطاما و لعرب ا هربع بويل بانا مال للبعد ًةر تالا ب ظ رولا, 1ر١ نع بنكمب ايلاؤلخرساماورب اورال ا علوطد ماسجال فوت لمرعو لوط ماعلف ولون زب و انصح وعلط ادت عك ساما - ةورعّوحمطاو عير لوس و الاب لاوو دم اج انس رع نجو اوان 2 7 رك همالا ءأ لا صرغ قرا ل غاعو د يدلل ماو دادلاو وكنا ظ هزع'ر ظرارتم وود د اننسلعا ان الم قول اربنا اف حر اظلو لوطلا ثلثا
 ميز طور ماذح [نازم باور و ورب مانعا ن لاق مويس ليشمل
 7. وو اضروفعلاو اراها ذحن ا عاهانعم حاسصناو ةرم فشل وال نم عش نإب باو دو و رقاج سمو نارهس نيب دعت اعمل
 4 . زولك لوس ةروص]| نب بورعم ا و ةجسح او اول نال ايصو بكرل ء- لال اعم «زج هز الار ايخ ونخرللانيب ماج ئ ذبول انل م  عورمج و ل ث واج ومد هر وص ع ى ورم ماعلا ا كلذ و ل دعما اوم نم

! 
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 يلطا ارا ننعم تلاجواو بزك لجو هد العياذ ايروسب ظ

هل دو وسو مر وصل املاعو ةعتسو نعل 10 3 ا ل
 كورلا و

 طم“ دنع 'اهزيبد غب نانو ينيك, ار دال او ىوعلا كازو ال وبي
 هيوطع لول دّسالك 01 اناره دحات 'هذاجس قل ااييرا وخلع ١

 تب رحل ىدابإ اهلا اف اهاث و ءارح ل ريكو بزلل عير ذلائم

 ل مسالا د سلال ص ئالوسر نيني وبيلا

 لامر 00 ل[ ءاضنو اننا مز فيشلر حيتساو

 :اثوورب لاو للقلاو بلل خرب هراوزلا/ةراينتساوليقلا ارا
 ىلا العلاو ميدل تالدئللاو تايتخلاةسش و حوشولاو ْيّتَكلا
 لادثكس ان 57 ءاسدوهرجتلاب ناز قاكال ءعادرالاو ناعا ماعم

 دورطلاب يزد, وين اكاد زا ارب يذلا ام زالت هذ (كئالإلاع

 ىايود لي ناهد بال دوج مالت وم اًسائلؤى لاو قمحنل ا :,

 ستسملاو "عر ويطبال 'اورلا مح كلما ا اع اياعجنم لب ٠

 كلذ عاف 'اهرارك تعا و لل وشل لن دوس لاملب
 نرد دا الجرام لست ب نش نع إ[ئلاث عت

 ءاعو رب و اها يحيي ء امض[ كرا و رى "و يدرب لبو حسيدب

 2اهشناو رس شيك عزم نيو كل ذب دب اىصارماير ه4 ايوا عدد

 طر رس اننإإ و تطاير م رحاطو بلا وسر باعوز كزالانامعاو َنْوَر

 لئاغلا«برراشبالدن اا ءادت/ ل بينل ا لافاكعرلا ار ىلقلار وصح

 دانا دو اكد لس اسإ ايئشاو ب لفاخل تن سباعد باور و 0

 عدلا انح ل عال نينار كعل لاق انراو بلطل لاحم ا نماعلارمإللل
 دال او َنرطلا دب اديب ل سادي نكد اولا م يدرس ةيدح [مرآلا

 00 سو ارووقي قحلار وضد عمار افروصثلل ىبان ب امالا (رتلاوادس
 ىنلاناعربال لايم - اعدب لال تقر عم وح قلاع 0 َ
 اًرككو كم كب عد املا دن كاد وبشلاوفولام مع ان مالنا

 نو روعوم ا م“ :الزصو لوألا راينا ارم -ؤ ملا اجا ا :

 ا لي لوبد بلا, ثلا اعدل ب اوغ نم ب اجال !
 تاباهجمالابرمرمام بزب: ميلافا



 ين ٠
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 اعرب

 1 0 ا 22 00
 ليراعو ناز حسم نسم داك لن ملا بام د مو نبال هلاك ٍ قنبله دل مال ثالث لاف ثنا 1 ا
 ا لال بعومالذ ان ذكك لله اذا بزتايل مارقال ل "مم سيل ور وصب بعز لور ماظل الله يل الل لابومو لابورو ل رصك ءرازرقلاو ةرانسمم كاز يللا يع - ضوحا مش 70 او انعم جانو هس فيتصوب

 >2 ش٠ باء رولا كلذ متم ابناذ ظ ناياراو ليخن راؤعو دوغ 4 "١اناوؤوسمل ثياب ايلا / 13 , يو ماليا اذ بعل وب ماس هدا دعو هكر د ودعمو] ارزم ا هاشم (ىسنو ءرانن ييليلا لاق ل براز بنة نال يقام مزال > انس ماس ءتلبملا نب مازلا ىاصو الاول ل د للصور
 رولا ناس بكتير و زهعلاوملئ الف ركع لاعلان ! 1 اي وارلاي اننلا مراحل اذ لس
 |( نع ب ناكاراو سانلا ركل اخ ابولال نبتون ر ونس 0 نايزاقلا,يكلل ف ”لازصو َناذ نيم لاربكتلا نع مْ اهيل "اذه د
 هَ أس لارش رت ربوع و دارالاهزج م اف مالتي ملا اش اش“ ةلدرات جا مرجاللل ءشاد «ىرص نإ ل ١ ريكس ان موب ءلر ,زعال فرك ١ (زا الاولاد روما امو اما زر زميرفو اجلاو لام اب اوصال لاك

 7 رس ءربلقلاو 7111م ىض و ءارسسالا اراك نهف مد بم 00 لاف قه يليدل سيرا وسر نيالا تيس اهل! ث
 01 ىاضناو ظ



 ع وحامل اعال 0 رع هانومج (كاو
 1 تاكذناو تيرحلا ارح رس

 | ءل/ءار ناولز وادصضخ نب اًملاو لاوحال اائلطم

 ايلا ذ الاخالب اريلعالا ناملارجوب كاد ايعلاوتسومو 0
 فنالاو هرخئلاال بح اسوسي/يئلاءاَسلا 7 ا

 ب 10 :
 ! ١١ امهكداذ او مآل يبو ءرْسد انبوولالغ
 2 1 0 .ر صا يجوملل لان لعل هما وارلا
 د ”صاصر راوبئم كسرْجئراملا تير ا لعاراو ”افردا

 1و و ان اصايل طوواجس 2

 تال هناولو مكرم, الئ ذلبل ةسسل ان مما ري امملا
 0 ءاكو (يل لب شلارس نمي ل افا

 رق 4و ادبسح برافو لس عيب
 عوكل لب اف تصنع :نعببل / اد ايمتلا ناوهوانييلو ام ةينان هامور عئئم ثيوحلا انصر قوما اه اسي اضنا انستا

 نمرالاملا ءاستسلانملمف نو لاكن و رو ردد امسل ايئاوو 4
 مارت ليملشلس اراعاو رولا كلفوي ىذلا انص ومو ألا م اكتم اوم

 هم كناكازاويشوعلا نفسو ةنب راب موكا الت ركلاوم ا
 نما يب و وسار يلزم لاو ا ب : لن ررفدو يخي و
 ْ 7 مرا بف وطسي شط ابك 10ريال 8

 ظ بءاذعلال يث نأ صد ا تابعت ليعزلابولاز بو رخاظو نيا ذعب
 ١ مالتلإلع مرار تاءالاوب يذلا يركلارهتمزسءادبم كتل عساف
 ريس الاى دالا» جتنا يف ناز تلا م
 نان كاس ءاننلا ناو عر الاؤاسيرككار عت نوب تلا لال ايضا
 مي انا ٌتبندحلاو يم او لاو كلذ عاف نمو مال لئوةحام ادق
 لوا (ًسيلتُك ل جد سارلا رس لاقالا ا[ ميتال رز
 نم ورمملاو ُى وارعلاو نيام انومو انضناو هرم ضل
 وون ملأ بحول انااك 'مألا نع نإ اننم ا يوحاوكن انعم يا ماا
 . ةريافلا موجب ساقلادانالاب ارمعدلع 00 .نمدتب نيب الا ني بس ادم ا

 دصح د4 ديضل

0 - 



 رصربرج و

 ةنانلونلا خلا ا 1 رد ايلا الازمان رونا او
 ريو تمد راسو ل اباغءاجنالا نال نوف لت نأ نالااماو لل ئاغ فرص و ذح ى وشنان از يلا نملا نال اننلاعث وتلا تليحز او قح ىاعلاو اعءزئالاماقمو تلوم رعت اذا ظ "7 يلا *ثا فى نمالا مانئاولعلابحاسإت انال نال اقم او 70 رع ع يعلو“
 ىلع عر ومو عن [لف ماعلا ةرصبلاع لكلا 000 ا لع صو س انل دس راو كوكشلا ولز او قمكلات افلا جر اشر ب و هرزمامد نيا طعوس ال ع /واوبكو ركل

 1 1( بوك يبس ايح ناب تسلا دأ زل الا هعبالادحا
 واع ءرئعل تاكد جرلا قريجررظم لو امر« صانس هاءالو صورت "لأ اطر عّو ر وصوومو © فب م ورسم ئلاسد ٌياآك ظ "سول ١ ماهش ل عنلاوو السر كقاكالدا (ضِرا ضرلا ماهصان ع | اولثرل / اولنيرس مخقف قال اعنل تئايبر دز يرملا يلج ل لا هر دس

 ْ 10 ا
 , رعبالا ههوعمَسِل ال نانشوم او يلوالاو ؛ارجزالاو كن اذم ان م ْ ابر فوجب نما درسنا تلعن دايس | وليل

 مايزللا زريولا كرما ازع نوب دد'امد لل جابت, هند
 ٠ وادب انف 5 كال اك صعبل مي اوياوؤلاو ثارسال "كل
 1 يالا ن اجور هازبما الع سوجلاو هو اهالارس وضولا 1 ةراور وو ؟ اهلل ار طش و علال ام وسلس يصيب ل وسد 08 م رع ا ءرلام ىلإ نر شيع 0
 1 -_ قت عيابتو فيم سانلل كيد الل جل زل. و ءايضربملاو 2١١  ناطرن ٌئرَصلاَو رؤي م ولصلاولضوال اوت اررتسا نيب المو

 عر وص اي الل أ يساو اندم اضلاو ةرماعشل اردومو "اي
 ' قلاب ارثارو ايل ام ومن اهزمرئمك ا اه كابا ٌةروصارهصم ,2 اجه فصل ن المو ور أو ور وتعلن افكت احور 2
 7  لياماوالا مست 0 رد



 نبا َوَمحلاو اونا "تح اديس سل ردا ويلا
 كوالاو كمر 10 مولا نتي ّ
 طال كلو وعوحياو موصل سومو قولمتلا تاو اك امزلاف ناك 1

 صولا روصمل :ىلععلا ب انّحا بوو و لئعلا ايس 1
 يزالون امالاعو رموهزلا يدعم ماكعا بسب ءءء 10 ظ ا وامل ماكحأع مج ادد كلو حو لا
 كاضاويو ىلع قيدص نيم امتنا امالاٌسسيلا_لوعنَع
 اعيان يستمر شو هنتاي ومال

 جحيش است قل رال مقلاو اك ز جوا دب البحولا,.نوك ظ
 ير الرمد لهون (ارْولل أر انذار ارخادعركملا

 كثبرو د اشمحمالا اززإ و ديعولاو دعو ل مصانةسار اضاب 1 ظ  قواصلا أ ' برئامو اصخس 'ن ابحو رب ر و تير كلا سو
 واول 00 تداعبمت باج هو يل

 ماس ووني هعذلا21يا) ' رمح ٌءٌىح[امسوييو ثسوح ا
 همعولا اسوم معا يصك تدك ثعربخأ ل بناعنول ياسلام ١ در تعوق | ع اهريجوب تي دو قي 9

 لاو س جاما ءاهر دعو تمل شاحن معصم ثييرلاو

 شيرلا] اند وكر امع ومو حام ان ا كح بحر :يصم ا رص تؤم ا ١ ناف فضال ركض اسيا ريصو لوصف اب جاو مكرم زوملا»
 . ىللاب رم لو ف دص وتعني لان يبطل عم تكلا نريباطيلا
 ايثئ اسمو بو اسما بدعالاو شيث يراعلا بولا شم 207
 «امعاوو ابعدي شام ا عيوب ثالا ملاعب قل وك
 0 3 مموهتلاو زوالا فول مالا حرك د امي تلمامتاواغ

 الاوأ ال مو اشمخما نوع بك امر نصرملا و 2 اه اجر د -
 كا انناوم اع مدع اويعولا و وعولا نمابم رقانو يول
 رب نومازلا زيال ل ومد جر (ّسالا ب لاو بضل وت ىلحلا
 , نيبو جالعو يوم قيدضلا لاكن ا زعم رو امألا م اهيا نمؤمويد
 1 ل ياض نام فلا ردح وب[ يضعتلاو اعل قيد
 20 ل ءانسلع مدعم ع ا م را

 م سك ل ><

3 



 017 الاطوال رز زملاب عيدي كلا رلكالاو
 ْ را ااماو ى او كلان ّيسالاو ب وملاو اوذيعلا مصر رار ' و !ٌيررضرلا
 ١ طرا امر اهلموك موزو ايلا هرب سخ ال ءلازا
 | 2 ىداعلن ام الكاع اف اًحانم ومتعب لاق تال اللا

 قطو قلاع هد مب يذلا يالا اهعويسمت كلاما في
 - لاوؤردسو مراد[ سن ةداحد تبا اندلع ا 7
 داون انلامياو وك“ : هل اء هةيلالملا اكد از ماب بدسم ولا

 ْىلرفيلا] اكو طمرشلان اشيا ا ننو التيكر ان وربذع
 اواو ربعمل الع" وبملاو اذنةبإالا د اءاشلا بت ود بر انيهحسسا

 ولاول أ ةاكرعب امل 0 دست لااعو بلك كلوا اتم
 لاو ضاعم و ؤعك دون 0 ماب ءزال ناعالا سر ئوزوياعا ىب د
 07 ولما نمل د مْ 0 ا | ا
 ٠ ءللذ نال ديبعل مود ئزااب رم انضوو د ورب 'راصإا لعل ديل ىلا
 6 نايطواجلا قيوصصتلن اب ل ببن اك[ ف نآلا وع يؤمر 4 24

 1 دارقاو اسك اع م رابع نلئاكش ال يداوم او 2ث (رعلاْعُي /
 | دولا, رعولانء اي, ن زكا 1 معي اري لوعل / وصب اع اتاراضالا
 مزيجا جسوم ف اعرف انام نانا اور ولؤم ا مز اولو
 للان سال اير وصد ن اهالإطُس درب ن امالاطّس ٌوعولا
 نارا وير ل ارك و اليد ال وق ووو ئرحط سو هو نرش دال
 ظ ١ تالا وتلااب و نوط ةروص# نال ايل عازئابالكرظنلا

 ظ تي ابْسالَمف بونوجو اوما نيبال فازت "امر ناملاب ظ
 دئعلان ارم ا المك كوس ئصوب ء ان لوول اليوت ان افلا
 ربرولاو مهلا اهءحسو مالشل طلعو وع و ةينوتلاو نا بلا و

 ءاننلا لاك عى يساعلان نع لاسال سرال اوتو محل ان نال
 .١ ةراتلاور نال أعرص الا بلذعلاو سا زل ا اهلا ئدرتلاو
 : رفحا دز ةواعلاو مليا اماو اهسرام و صو ال او
 ا ىبعلا امال كلدعل كرو و بادو و برى ان ليصل ان اون

 طدنعلا “تمد ور ؤيدلاو دال ميول بصي سسان اف لمي
 موب لر/الاب هربا ا اًرلاو

 : و |

1 



 مج اذؤ ب يذلا يلا ريالاو َزدلاي اذلار ازا سبت مم
 فللو لبا[ اير مثلا سر ولا ب تكتف مكؤئص - مظمووسا ١

 ”لباقلاو تازاغ ىف ل صافا توانئالبكز ونلل بش كات وانت ١
 اكل تدلع ناو ر ويلا ب بكااك ارى ا وصوب ارم لا تيا 0١

 افوط ضوء و ملص منن ئلصل الح وانس تف يراعي هنت ١
 . عي دلاعيكل زو ةولشلاوى يعير ناعجو ماهل الوسم

 هيل ارو نط كرا اثوئسلا ءوشب راهشلاَادنع يو 0
 نادر ناف ةولسلاو لام اا خص صبصحتو يرن راظناابلتم ١

 :لرب نم كلذف بعض ةولَسلالاعمركداؤإب اًيهعخسرو «لافلاذص
| 

0. 
١ 

 خجلا قع مول مراحل ماعلا از احا ماهل ارجباوملا ع
 لل الوفرس ث ءامقك اهيل ؤبلاو كلر واع ظشلاو عب زر ناو

 قو رالاو ت اميتلاو :1يكلالو لوّرنو ضرالاو تإرشلا لل
 ضن ب ةدسلاو مالكا ماو طيب او موزاف يتلا زيزعلا
 كاناجن مث ْصس اموُه أبالا وجوب ىدصتم ا مصرع و ميو ىَدشلاَن ا
 لاكي لعمدّسالف يبطل انلاب فبصنل /ميوشلا_ومكراكائال
 لصحوا لموعلاب م زوو و ل ذتبام د [ًصيدعباميذ رع افْشنابَو مضر ام
 ىيفاو دحا (ب/ةمخا بوعي تنك بس كو نسر صنم تاتا
 هامرلا ضءوطدمتلا ئىرصلو فك علال لز وذوي قدشلان ا
 /مللل قئاناو ركود كت ام كل ووو ورع قْحولو رانلا اون الوفد

 فوت ال شالو وكت ع هيف رصلان اوين رحت ءاض
 مر ىكل ا برجل, نعشح دلير الو ىنيزدلمومساوعوكتلانع
 "بز :بعسبطلابعوملاربصو ردن (ىئلامالالانائممكلعلاو

 ءابطلا نوبل لع اواو نطابلا وشل صولا اصوزلاووتلا ١
 بك ور 7 2 كلذ تنعي لكل ظتلار ىنلاوإ ئيماوه كولا 5

| 

1 

1 

! 
1 

1 
| 
/ 

 . فعازعلاع حلاة والا لام ا ْء الكس صفلام وص و و تاهنلا 00

 ليلو تمالاو :لباغلا دلع فقر امج نسر ب اينامالتلا
 عالامب وع, رشلاب ع ئوامرولا تاز يلذانرؤل يلا

 دوك التل تافه رسل "قل اذن“ نط (مارتبسم 1

 'ىماجا زمر ١4/19 تار" ع زينل ا كر ابا رجلا ماو ٠
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 دو مموج نورس وا ل ير ري ير وسمو

 ىلكزلاو تاَوْسلاو ءاساإل

 وو 5 و ”تعيرطلاعوملا ناب باع:

 / 1 ةلالع وماما امن تاو.

 م لانك تلالسا زر اماد
 بحموأ ظ ا ارم ءِزسزارما

 سر اًسيارأ ١! 58 لا لكلاغنال روم 2 1
 اعماق || ف و دحالو بولا 2
 | شتمالو رزلاو قبرا لامنادا - يسال ا رادار
 1 ميلا هن | اربد ث د د لكل
 و / ا نيكالو معبرا

 2 ماواربا دكا كبجدلا
 4 العبر ل وصح وعلا
 78 برد كرشلا
 ءلزعاو ياوررس ول سك لاي
 ش لاك : ال الار ولطد و سلا ىماو ر اورصو
 ليف اعتنل اوروك راد داق ب قحبات ىبس
 نيب بن للا جاو ع ا ]+ لعلاو ليات اطولان م ننوتعا
 د 80 التناسل لما 800 :
 2 ا رس ران
 :1 1 هرب ردك عخاجإ تير ولا اروع زعم ادب نبمم 1 نعت ١(ساوحالو انل

 مولعل إب ْرْهَن عاصنلاو باربالاو مولعلا دن ارلكو ب نيضيدام يان يمان ْ

 َ ١ يطاق وسناب د شار كين يستاشي"
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 نع دس 27 د (زيلطسموف هن االا
0 

 . باصتو فوكو م 3 ل 006
 7 راسالاو مةع وول امس الابتم مزج امر ما( 00

 ربوع مكمن ر انشا اووف || ن عطس ام ماخبتسا ءرانوول بوبملا |

 دامس ئيلاعلان مالو دوو نزيل القس اولطترلن هاو نلعلا
 ابزمرارلا "فوم ن و دهر مروب اظءاكك نمبر وبص|ت او لب اونا

 كرك ادجاورعتسساو مز انكم او مولعلا نمش اموارعمتورسو
 ضر انادن ايلخاك لاف مليل مونت زكر كلامي 'نمكيناثلا
 كسر ل الل عت ترطتسافارلم بل انغلاق دسم ت لحج
 تبدا لاغف دبدملا مال افلابجلا نمد كفلخ لتمر م اولاقت ل ابيلا
 . لنلكرم : برإ اولاقف باغلام يل اديدعلا نم دس ا 2س ءاءلخلابم
 الا ندد سك تلك للبت بر اهلاذف الام ضل اقدانلنوشا ب
 مد ١ ميل و ة ربل ان دنهل كفل ارت تر ا اولا فم يرلا ميل اع



 0 رس للزله اول ابك ل عبر ل عاصناو 1 هريؤشلا] اني عاف نخاف ياو رونو راه نر يجبةق جدت
 ١ ىلا احلام ا وخز مرع " جنزالاو ود ذل اجد بجسؤوموم ئلكا ملال يح ,الوذلا اتا 7 1 طرانو هد دبي د الا جيؤين ان جالا وش رش كلذكو /: نالر انلازعآلا 7 ١ ةيط نلاجو كلذكو تشو تبالسيعز و ري ديذالوي د لالسدانلا
 و ل ائنطاب د برو نويل, ث روسادب اب ونمط اذ يد اني

 ا ٌىْغنال ررمالاوماج الا اجو شعل 7 (نلو فو الاررلال ان عربللا | يصل سار ٠ امو لصرال افاصأو تسمى ا ثباىجسما : ىؤرا جاو رالا 1 مما م تتناك (تطساوب وح ان رحاظو جاو دالل تنامال 1 نواف نبجب تيبقطس تارمشساو و ولا مهل نعمق ايي الا : راو اثمالا لاه ولذ ماش اش كراع اوك و بعيبط و اع ور 6
 ْ درا فعلا از نال انين لام 0 "لطب رشم يعش د 2
 اًدِه رع صازعن اف ةوعاو لب :بعببط م اضاع املا[ ابر ايباد د . ا 26 رسل لع اذ ايلا زكي اوما نع انشا نبه > "و دمع ْ قصي مو زعير نع داود اليل نا[ تعانازسر شن اذا
 ' رم ن [ىرقلاو ءشاعو ىلاث نعل نمو+ تن الان ال يوعسدو و
 أ 1 0022 امور توت يش عنو هارب جرام او بعسبلللا
 0 هو د ئرصتا نم نكت سك 2 امور و بوريطلا ًباعصوو اوك
 ١١) ةيويبطلات انسان مكاللا ل امذ اَمدُخ نال كلبال ل 'نلربل ل عدل ذب 0 ١ 2و م دشلاو ٌموولا باع ث,2و ميكرل ان يبطل | دمالافر شم
 ياو د انضم زانمال الخ / ال٠ بغت الف كامل تلبج
 0 هل وبات انيقلاو وتلا نابوتاو عارتلاانح
 )| راي رالا ا عسا ماخاو و:تعيبط بوس نع دين اعورل !لاعث' 2 نمزج سلخ يكل امل امل يذل اي يبطل اج 'زم نسلم كنا كلاي ف اشاد ىصوو ورلا نطلسيلئتال هميك همي: عيبطلا) .ازكارعب نيتن اما الاوت ور وال ليلو ادجقوت
 ليل انبلا عيبا واس نزلا 3 افنشلا نوب عك اولا. ازتمالا و
 قلاش ١ راينباو يعجل يينماك بلع و قرشا هو قاب

 00 ساش



 فن راس لاك ريمسيلن مضر تاي ئييركلا هنا( شر نا 1 1
 -  ريعشلابريشلإ ربل ايّربلا هدقمفلاب ءرتمذلا,بحذلاببعذلا جيحع١
 . ألا مف د اوَمِساو و از نفي برافيالنم هال اب عالاو رع 0

 ايرلارما 0 ع ل

 كبُسو داو عب اوي ع شو !اناو 9ابزالا او انضوالا ايو نيلصادع

 يا الانانالب ب افهانزالا ال لدن ايوثيم

 ظ رجعة دان رين لبلولاو هزولاوواو(لاتاعام رئت اولا
 لال ادله اور ا ءزررم قلع بيرالوصاعا اموات اونزم له

 . لئافمااوز ثيصْرم سوبرا يشمل اه نرةرصاوملل د وصولا اريعشل
  ”تكناع ٌينابلاو 2 ب او لأاطرتشر يو فلقش ناهس تيرمو

 'اضيربلا لنك انمار ير شانك مر عارصو كباَممُ لياَرلا يو ايذلا ؛ ؤ

 كانل دنا وكيت رغما كا ءارتلا' نا نبني ةييبحلا ةريكلاو 6

 7 عال او ئرشل اد ىواسُ ليضع ط كلو ماسبلل مبان را ]

 ل يعل اكيتوبرلا امال اس انلعمت ءامفو مناف ش مايو صاعءالاو

 ضاعا اراكو ,ووّلاو (رعللاو د ابنإ انألا ارتبلءار زرت ريالن افرملاوئللاو
 رملا' دكحو امرك رلا هكا زراف و عدالرصاءالاو تاوزلان وبي ويشلاو
 د امصلاببسإلا,3وكالوتجزلاو :ْ درايزلان اف هصْملاو صعذلاو

 0 ,قامل اح بحال نا م دس اماو كلذ مانعا الز و لكشل ابين 3

 تت 2 نيرشعل الصامل نيرو ريانا اسو رب ام ضْرْكْلان

 . يامزلاو "و اراب د نيرشعب دامزلانمء:س يابن هامذلا ل باغم ْ

 ©ام لان ال فيلر ني صرئملل اكولم الو دعاروخوم سيل نسعلا

 , ةأو(لارماى ار نموحو: والا اًرسالاو ويل ة ريغلم حال دبر ككو ى 1
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 ةسيوكرلا هذه راس ئروظم ىياذلا اهزبسو مزج ار ناتك
 ردواف نيفتكلا نوير رولا اناو يعاود وم رماوا ريم نلعثلاو 2

 اة تح نن كاربت انا د ا 000
 ثح ن يح الغار ثاأل انم اننب العر وتتلاولم ةيباج "ارو !
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 رميعتم لا نموا فوط ارمادا امنا ثا فموي وسم هدوم
 داههانيباندرحالغؤ لمانالسانا داني رعاه ربطت د اهتم

 2 رع فلا ثار "اياوزازكوئانلا رانج نس وامل' امبالا ظ ْ | ١ كر اازتوطو تاغ عربا يسلب ارمالاو ل وسال اج را 7 ظ ني ات اولتملاو جابملاو بو دن ووو ركلاو 11 م مارإاو لالخ اجلا ةرحاطلاماكمالاو بالا مالسالا اكد" ريع ظ تنمو ديلا ىو رشللا ماك الا عرشمو لا ئانملا جيلا ءاهسالا :
 امج ا ٌسولعلا َعايو ُم رجلا 2 0

 ظ / مكرلاة د اوفس ماع بلا اشم اسولا يد اهدال اب )هنا 0 ٍ رد ةاوولزحاب سلال ائجن ةزعميركذلا بالم واسولاانس 2323270 - نيوزماللا تزال ا ضي ا لنمو 0 ٌعزح لا ةرطا ا نيذح 0 نيبو ةدارشلا ابيلاوتلا مع هذحرم اينو نما لعاب ) ٠
 5 0000 هد ايش اعل" جس ةلع تملا هر ثاارلك ْ ْ |
 1 و مث انتا هذبإ عنب كائشمالاو لمرض لبجس لع ْ ْ |! اونا ءيوضلا ؛يووعولاش ارلاو ثازح عبيد شم ا انك ]
 1 : "امر. عواخ نيرللا نيدبلا ىر تلون و ء لمن اي لا م 5 ِ 0 (/,عئو ٌلاديلان ااماو توفاث ضل اس 7 ْ ظ ٠١ قيودا مالم ذا امش ارث سلاش ابيت“ 000 0 لرم امرت كاتس سيق يسمو غلا 0

 ١  2 1لا رو نعل اهي نمرالاو ردو نعل ابو اغلا 0

 هثيرعب ت ايوطم تارمتل اوارزبي هيالاغ لاقادإإو ل مخل منيع
 فيعود ؟ ءلرابم نيب ن اجي ردانلكن امو رو امو

 ةيئرلال اف اه وجو اه احرما تحزم اللا ف انا تيحمؤللز نك ظ ظ
 هرلز ءلج نمو (زسرتونو بكرت امد مان" اغلا ملب املا فلاب ع 0
 ئ يفصح الو و روكذم ا ضل كت ا يرض علا موو ر وص 0 1
 9 هرحاظمو تب امور زبعا بززرعلا لاش نمي ر اقوي اهم 31: ن الكب 7 ظ ظ
 ترتخال انف كيج امؤيامَح ! للاقو ن اًمْسوُسم ادب ءريحاملا 10 1 اا فام اق[ ظ --ئ

 ا 1 1 1-0 0 ءلرابم نبيل يدنانلكو كد نع
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 ا ل ا 7 ١

 ظ مدصارعلا|اعوه ب ولف م ا طبل و ثو شلال عرلاغل او ىةلو فوق

 نةلانجسئاشاانرا ف نكتاو كلئاهيئر ودك ليني هانطغاع :١
 بلعإ وسلا راسا انكلاو بك[ مماوضآينشالالع لاننا اريلا

 لم اكو (اباّث للي يم :ماشلامب هنا اماسي اها والسبل"

 ديلى ائاشلايغل / اعبي نجار ا نكن االكل وتبعا ز دع ١
 باكل االكندجلاراهماو لاو اضاإ ايش ابو َضيْئلاو املا
 وقول اوطم تامتلاويت ل ويل مدعو نايلطؤلرابالا

 "م تس (كثْر زمان اوب وو نربلعوم,ءانلو وىلسالان اؤ هم تت
 لييوتشلاب لاما كرو ترسوُع بج ازكا ببطلا مستو
 رو العالاو م 'تانسااييرلقلاو لعل ا نولسساملا ةيلوتلاو ' ١

 را وفنل كر هبات كلمت افنصو كوم مح رب

 بلآ اه : ادع ونت لاصان را ملوتب لان مؤملا ٠
 -_ , و ماوس مشل ب مر اعد ءلوعل هكشالوس

 ماء اممعو محك ام نان كاذ سلب ءابهسال اي او هرلز نيخ نا 4 |

 اب/ اهفابزيرحوح تش 7 ترعيبطلاى وعلا "تكلس ل اعو للا
 لرقم ا 1 ال ارلتدلا جبال عال 23/2 رست ا ل

 مارنظو ماد اًتعا مايك اب” خيبضنلا و بولت ثنو زاب
 7-1 نب هامز وعلا / الح او ب دولا اعنا هر يساعلا 1

 ١ (تْنلاو ئمح ا (رلر و رارلا هزهوو (ثملا رص ريكا 2

 اف ادب دلجاغاغرو ربك ازين اما ناسي
 03 'ؤانطلا اشو وو وانإإو راربالالاعزمبلع تير ارملع

 نفسو دونما ىصٌنلاور حاولا ت فولاو 9و رو رانا
 ىسبلو وسلام اوس! امنك نوبت نإلتس مر اصانم هني اطر

 7 0 2216 لما كالبت نلار/ يلج نسال اذهج ٍ
 ع 0 ىعنصاوح لو ارم انصب , ابغاسفم او ع رحاوح تبالعاؤ

 كمال كاكاو ءاض:بيبطلا يضاعف يامل



 ش متل مشتل غرو نبت زعم او لصمالا ا سف ابق 0 ؛ُسرلاو نعل ارم ٠ باق سمو ومالا تتح هع ثركنو هر وطن انفللا ان انو واكو 1 1 ربيعا : انااا تي : داما لكا 0 ورروهركذ ام برم او هيلع رب [ةججو كحو هلو نس متم ظ ظ . كرلؤ و تيدا اب ىريعلظدنع انا لاقالع ةيد اتنمالإ| ويظن 17 ايع خوفا ود ابعزإب و تحب امان العلا كو ر ور لجسم ظ لؤى او َملْعم ر وصما لوا قر وصلو كيو ف د دعم يع وسم ل وص م هميسلا مون روبن عيملا 2 نعانر زا ىذلا م ا امج رمالمزرب انتم اذ "تايلر, نير ع الشلا ت او ذ لعيج ابعت رابعا ئح اوله و وروما ناعلاو ع 1000 بويئلارصاظلاو رول نا ا كزعرلازمج نول و تن ثيل : (1 كلين ازاو روّسلا نماؤ اًسامف
 0 اف نيب اشلل غب اس اًسلاغ اثبل ب نانا مد و مّْيْسلا توق ظ قئااذع انو وب زان و :فيخسا ع دالاو معسل لوتعل اني دينك

 دلو ه) او رمالا]ةالثب وو بس وؤرشي ل عت الع
 هي هودلاريلا لالا نذ ؟ تبي لل او هام -ميلو رصاط ولم
 00 ” مناف اه شأني قل لع نيا تر ذو ىو ال ارك امو (/ع شسوي وياو عدا الاء ءررثساو لعرص اياوكن مام اح الع ثم 1 هه داعش
 . ل وييماولا برك اازصنزتامرراسو ىونلا قبال ,لمانالا

 لل ١٠ش نا لعروتلا ع ئجساهكلزرعو لاغالا و مولعلاث ثتاماذ ظ
 ؛ئ اضم اب تلا لعردرحالنم او يرسلان ا ارا ب جدت لوف اك

 وا موا ما اأو صو لوم او لوصم
 ظ كا يلا 03 ْ ١ نرسل وثب / وو رما قب انه لوصول هزح نطابت هلل (,اهاشسد

 هيناغ

 58 لكدوم و نئطابلا ورح اليلاو لآل و لوالاو بى كا 1 ظ
 0 هد ثصزم ؟تلب سلكاشي م و روحو و بادي لع لإ نرجع

 لدانالاو بلا ةروسنرحاطلا:ةروئرةيتيغلا نب انيلد انالاناع با
 يرالاديلاو ؛سرنلاديلاو ذا ةرثوملا بلا اجالاقي انما 5

1 3 

 و



 الاولي يستاهلون زم ريان طتتلانسياخ |
 مش طرا 2 و مشع: برا (ةيرحاظلا د وكاماو راما ظ

 نمةرحاظلا زال روابي وضماديلا هتاطأ نعي بيعلا# ْ 31 ظ

 ولازال ادياات انصياثطاب ترحبزسو شيلا «زعصر ر وصريح

 لوما التنس ونرش دينا ال د حصا اع ءاو نيولا

 ةلصوم اوال 6 تالا شانيل ومص ل رحال كالا 1
 ١ رمل ادءايم ان الصانع عوطسونل[صالاويو علاوي 2000 9

 ٌردقلا[ صا ناللال وصف“ كابا لكل وتلاو ئدارالارالسا .- ١
 لردع يميل تااثأا[صنلا نع اطقس اماوهضاغنياصف ل ناف

 يوكل وج تاق رتلا فال لعمل ' ماعئسرال/نسحاو كن اايهدحا

 م اامتف ناظدا دي (قضاتو م رع من نكمل ايالايصْولجال 0. 7

 ا 6-20 تود اف نسل او بنكلاو رو ويحول وو عْبْسِبلا را

 ل'والامل ا تعمل بورك 2 رثاء ءوكو لاهحسا
 لولا ءافؤ د اهالاد ثاسومرباناغو” اوعي ودل مر دّعل الغي
 27 ارنا زعنعلاد انكم لمي ونلاع بنما ةفرودو الغلا زنا
 5“, لعاإ فسوبال يل عن فيت "اباحة بصمت انكيلاو 0

 ءلكاالا ةررئلار اننا نلمبالفو الك ءوئدومامرغو كدب و كلوت و رباع

 جدازمالانددنإلبب ناكل اربذإ وصنم او نانا نعل اما هربعولا
 ودل اق ب اح او ئاعلاوروصتب ل الو ل اسئل اب جون 2لويعم ارد
 ظ نعما نئلاصت ىزلا ام ىدوخو ماالكشوا ازال نال ةلييسبلا

 5 نااصيازولاازرص زحل عضناو رظنل اود ث ر رمل ارث ا عم نمرطتلا

 مدعل نياصعم اذ كر رهلا,ل موي ىذلا مابربال 1١2 المرمال /ا/ىام اهم انح

 1 ذعن عمازعسالا ارب لميس يسم انت هرث است اهماو كه مودع

 الآايش عربا نياصاقاإب ىو وجو ساب سبل رمل ١ ناب ولطنلا

 : ٌةيدوجولا عر وصلا ن ومالا نما ءام نان رشن كلركد ارب يفرغ ظ

 ايفل نم ام هيث نم بلا نمو ئك اب ارترم وب ءالااافسو اولع

 7 ء نافل كنطتت [ليلف تولع او اهنّشلاو ؛آمسالاب (زعّربعلا ش

 . اكو ةقباطلا د وتتلاب دوبل ٌتبيغل ا قبانمأل ةرصالتلا ور



 ربو صاظلا# رحاطل 70 ارد ارمح نوع ا جم رع ناو ٌناعاجل'
 اك سكى ب ممل ءر ر وضإعم و الخلال وق نع . طنصلا حزب و عوصلانلاو امزيلكر عقلا سينستلاو يامل
 ل (صرعسالاو :لعرلا لأن دمالعلا اإل م انسرلكل تبحر د اوم
 ١ هضوكناو هس ايرلادارالاو مولعلان رصف عرش هام لك نام
 كايد الا معلا لم ايؤرلاو ثييدحلااذرج يضئامركو ثيل ال ن٠ عا موعد ااا ملل لبس رول مب[ غاحال / رايب ماع
 - نفي 200 0 ا لل ردع
 دم تكلا نيبدبفلا ريا رساةانل فان ار وصيررطإ و
 ٌورحاو لجني انو نيديل اس تركو و دل يابطل يا اربلانا
 ءثراطلاءرزطاو ح ؛اهمالاو لس ايرلا تافشلا قار صاط لءانالا' | توا ولم انالاد نعل سو امزءةدحاوك ل ونتملا اموال هير زطتامو اير
 يبل نط ناايرخولو نرحاظم لبو د 1 اوباما الحالب
 ] مداتساب نم الرسن در و روصو ب الورم ودلع اليساامو و مالا مانمو ب رولا مام بنان نال" حو ءاصم سوم
 نان اون اال 59 الا موس هع ألا ءابالاش 7

 كللزلف لثعالا مالارإب / ادع م الغلال [راحب ابشن ايباتس راكم 00 ظ 000 ثانلا ببث اسمو
 ظ ريا اًرارراو ىرخا 7 مالللان نس ثد د ا د دعا[
 يومن إب ثمزلاو يو عرس ام ناب ئك تييرعلا ان ذه نيب امرع
 سلا نب لمانال اهرب ناوجورس امأو لو افا وَلا هذصح رار
 بوالم ارهمخارساسأو نقع : الوسحب نال راس اون

 لم
 يذلا محلا اب سموم مسه يمك لاو بلاتر او لابرلا إب ةطسو نال ا يروا تل درعا هر
 وح ىذلا ا الو رتل قل ءداذنإ لك كل اني وزار
 : مو ل طل كامو مي م ام دابر ءريخ ااا ىلاو ف ايصال

 5 ا سلو لوني نداشالابلاو نابت ث نيف كبال اتاعلا نم
 أ

1 7 14 

 ا 1 04

 0 اال ١



 - عا نورس زلصبحو رو لست اهييلتذايسملا
 انبب لئرفو واوإبو وادل ث اهجس لاق ليوا ونمو كير 0

 اا القمل زن ”هدوكعن اص يكْ لكلا ورع افراد منا وكس
 ٌئاع اطلالع< دامو عايد اجتاز ع

 ددصلاف بو داو سيرلا اراد - / يوناو 7 "يدر مم ا

 يملا سارق الار وصرباتت ويلاتي وزعم ا لالا روتسل اهرصسصالا ظ

 لعالا الكام كثءانعااععلاو ينو رياماو منان بلا الاعطحما

 ثاث انيركذلا 2ودورممل اا "1 ارالك نم وال قاو يبو

 دال انو تامل عالا الل لكس ١ بابلال ا ءارذع نيبلان م

 هد اويل اؤتلا اذه سنا افلا نللع مج ايلعر وكلا

 زو وصولا عرس ةيينللأ م يميل ٠ الا

 70 ماب ثنايا موكلاويركلامانلإبو خل

 . كري د ترس و ل هو "ناركتاو هىرعلا

 اهأدحار لكم ا نيني اهتم نوباطسوم اوي دب (كشالاز راه ثار( ا

 ش 0 يي دو نيك ارش اعم و يشا

 ٌءاوإل'ل اكل اخس ئمَوْصلم دانا الررال موج نيئئرطلا 070
 قلما زكا ل عن اَجّرلاء از كار راو نكت 0 'مْدصِْسَو ا

 مافيصاوي حن لاح الر دسي نان سال الان (ويرازكصو
 ماخاب (صلا ىروسرمو شاعرا حاوتمؤخو يازلا تميل

 السب وس انلاو *ىرعشلا ب اروصت "وزن ىنطو مناد اقنع 1و مرمولع

 الوتس ليواول يعاين يشحن ام مزج او را بتال ةعباشل مورتح

 بيكون ننم لا ىرعحار وحال يملا السد عيا لوين غر (ًةءالارلاو

 رص« لام ها ءام اهلا اهنرقلاو تاذلا تال ءاشرلا اين نابل اثم

 ظ لاعلان ناكل السما هاتوا ”ءاقياا بذي

 دل جر دس نع يبوس و رو انزأ بج انا ةيعببط ساراس نبا

 اك ايابذالا تاء ث شكلا نال مدآو ميلان ى باربار ا

 0 ةيرنعلا هيديبللا هيض وجيوزتلا ةر دس: او ةتويثلاو
 ماعلا مخ 4 ولم ا هيدي ودك نع نرتقمل صعب ايمو انصرش
 ءٌركاو_ صا ز واقي ام زنلاو ىلا 2 1 :لضدبلا|اعالاو



 ' ارزاق واح سو اذاو ب دراذلا بلا زجل كر عال
 رلاإ ايشنلو رمانولان سكر ان ديلا شل ل يذل ل امال د اروي لعب يل طماط قرد نار طسولالا
 ب ا اويل لبد ماكسس وبلا مزعج نب ةلادإ نر اعمل و ايزولاو دوكنا اهب نول هكر لم او ث ث اهئالار الار وسي لامالا او ثيطم جاع رلزل ب نو دوال عل ورك ورب ار ؤلو بدلا

 0 روسي ا ىرؤ ره ا لاغال ١ اروض تانيا ندرف ءكومشنت اىكلعالا الماسي ' 1: 0 "ذليل كوس زع مسرعا قئمل تنك ويعلو ودل ذوب لكل فوم ماس ' بارع قاهن ل الا نم لاعإلا ار وص تا ننلو كر 1 با ابعلال اا نيدفارلاو نايت اك اركلاو تدك 000 معلا ةولدسو ملا َن السونعةلوعب سد د 1 ام
١ 

 0 تتم ال انس اف:عورشلا لست الامال نمئل الل ٌرْنم او 00 مهيارتلاوبم ج جيل يمنا و ةر دس كح( اف و دعس انلث كر ا كرا اءوسزمعزرملاطئلاالاذ اهلا ووجب لا ة رول اراب ينيذل“ 227 1 للا سيو نر ريدوعلا ما روتعلا سستم للنص ا لمع ظ | راع ورا قزعلا بو ةييدبلا رمل يب لاعالاب ايوسو ل صخلا 2732307 ! تمي ازئرالا اف كدي ناو لما اللوز :ليرم نهب جو هبل اثر ف ظ 1 0 ةزئاعو ولا يرط وعا نيف رطلاىدحالانئيشلا ناقؤفالاذل اردن ظ ا 1 اللزوم تضمررلفت ى جبل مر صل تس د 1 ْ 7 ةفاصا يحرك هزلاوو باد الع الاو يلعؤسسو عازل ميلي ْ ميكرو وص ثيحم كد لح ةر وكم اء رمولا ءامس نال كلر كد 1 ايا «رزيولائابسا :تملا هزمحو ركذ اذإ ب ب باتل يس 1 ا ت اءاُسو ار وضرلاو مولعلاو هى اهورلا كوولاو بّرمالا صاوخ نم ءل سلا د تاجا زئمالأ م يانلأ ئاولاو ايس ال اكلزو الاه

+ 

 ا

 | ' در وشن ع[صاع داؤنغ اد نحسب قران ازد ةيناعودلا 'ء ا ١ لافشلار لعل يكو هرب قنلاو دابعلاو شرعا الاعب د وانا 1
 ١ ١ شرعلا زواغي ثاققدصو ةرع#و ر ونتوب بوصف نم المرام 4 ظ 'ء ٠
 0 | الاف اعاتب دن هوب( مولا بع انصل دثلدعك ل 1 ظ ظ
 ا

 ٠ 5 : عتب
3 + ٠ 
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 5000 و مول اسس[ اور م هر روصومللا 3

 هدلو عطس مسد حول نئشو 7 ١

 1 ةيفخ ساو رش طس و ىعيسب و قطن ورمي بد عمي ل يرو 5
 أ تان طع هرعئلسس ا عسم دبع تلتهم دل

 .ىكالك : رع هي العمل 0010 «نيغملال اال" 00١

 يشؤرربتسا "نال امو نكت سون الزرعسو طيني ا 1

 هتفحَءطءاراساعا "ر ئكفلن الع بسمو ىف تصح تاس

 57 عمو تكلا و مال ك6 لاري ([لوالاكضعبلا لنا انسعبو
 ةبلعل ايو ملا ءليزك ا ع اوئد عرض ىئادلا نإ ار ولاومموسل ا كك

 يحمل ث امودمو انم عون ل اكتر و ى افرام ءرطلاوقالاوا

 قئاو يد انعل كو امم مومتسا منان افرشل تلا نال لاوملا

صو م رص فى ئارلاو (/ ب ءاعلاك اف( ر دلاوعوتكلذلم شل اكو نيب
 3 اًرك

 / اهصلدبملاوا عر زطئوث اولاواث ابتلانايعاصزملا مسا رمالا
 ليس ين لاود بنكلايو ر والان ابعا :اًننومٍمبلَب انسب يشل

ت ايتلا نم ال عزام نسم اع املا
 . كلؤيج ثاؤولؤوغو

واسوا يون ناو اير ذت ان يمل َكاشال ارا نا
 ركاب مدل كم

 هرظأا و البجلي ملا زعتر ى انردلاو وو تناكاذ اناا

 ءكجساكر زنرزتك نم ؛ يبول ذكور رثائتوبئاررو(ث وا

 ى' دبلة وولغ نك اود نار لعوب [شئوجب ووو مول لب
 1 كوقن احر مولا عم تمت اتإروفاما نضل(

 نع : : ظ 2 و سل ا

 ىيرقلل 4 بابوقتملاو ليلا سيرفر انا ل وو قام خسم "ببال ادب اس ا رعوم

 ْ حاس كش اكل ادعلا اسس املا و ىلكاو ا «شضر اعد تانصوعان كت اثلا

  ؟ءالارصإلاعؤ ر وصاتشماو ع تأت كوت هاو ابلاو تبلج تانم

 ةدحو ٌتبحن ل رصئم ا و ئرصرلا ب ٌجيدح ! ماعم كحو آما معبعَش نيذل'

 اكرام نم اكمل رسولا (لصاْو ل ععل

 'ذ ئابشلإم ث ءنكرالاو «سمز الل ا ؛ ناوي ث اسوي را 9

 بل ايلا لخرم عنق وريزكتلاو أر ا اوت اخ أف رابريدقت و
 هازال ونس ماليالكإلار اهننااملا اني ايم نمو /يلالا راع

 يي

9 



 ' ءرداطرو لك 'لاعفاع اور ابن ليو بطنن# ارماسياقولعلا ظ عمالبجكا ذك نال اًعمب ىاررتمو ىولعااملاعلل ارب شاي فلا , ماما عج مرجالل ”ءانخو هز ردو نيالا رشانل 9 عرب ان اب ثمدوب ا  دوعولا ف ملغ الو ل ا دوا نان صعبا لع عجلاو ب دقوا ناومو نحنا ب مصعب إل او ابرلاعابر اح ابي م عررب و احر نسم كرار وهوم او ماوعل !ايور احسب لل نا"فرعموم تآ ارد ال دسم شارل ن سو نالايركت (زقفم ع انضمول ير كلذ طعس اكرم ثم قلتو نوعا ئمنااجوخو داق الا حد ضو م اويلعل' متطور "شنان عورتا كرا اوب لاح مو وصف اما مننا رص يارس اعأل اك ايار دس ماما يو احا د راب ىعترملا رص ا[ وابا يسلك رس 2 ل اعال "وسوم ا . ةيئالاووحلاو ليرتسلاورقكت" ا العب ممم ءالطالا]ل با ءورو لارعب خاج ماو بلاك انزال لصعبب نظنم باها اىحلا راو كل انور هم و لا لاي مارا رجم ا نولتملان او 2 ايهما ١ نشلأزبلو "جايز رشعو اسمر رش ليف و يتلا هرلذ دلك تعا اولد او ثاعيشلا كن مو ت 0 00
 ١ ل نزلا «مام وراك وملاو* اوةّسعيبطلا فيلا نيب ىئاولا تامانتدالا
 2 اًضصخو قمح /1ماعل الماك . ؟(تني :نوثن او فولعلا ماعلا نبالد
 ريف ف صو مر ريب نكل كبت او لات نم ىزلا اهةعينسم اد وعي ثمو يو راثالاوىوولا كل عمك بد ُه وروسيا نعل اوي زلات الا
 لافالاو ودا نكارسو ل نيزلا لاعاببعةسش ذل زهقل و ةرعتا
 . «واطملا] املا ماعد اوي 0 يزن الار ند نام ا حرص اطم تيحن'
 لاتمام اع لاىوزعلا ماعلا وص و ' لص انف ب ارريورلاو دمج بشتو

 ثيرح نمل املا ماعز ات عر ثم كذا م ارزلاىلا لوادج اين 37
 ارا تار د ا تح لاغالاو اور ارصاطظ ون وص و ' لو لب ةمرمو - دومومو لعن و ارد وب كح مومو بلكت يحي نهاد اور
 ١ ضل ىو مول اد جلاب هرابظاومن ورابع ذل وزال اثم دوس
 'اتشالإوب نهرا ثان اوف لعال 'ءالكا ماسبب نا لش لسصفلا ظ ازهو بلع ل و او لعرديع سرب رم و يلا درجلا

 ل



 حو اَعلا يلبصعلاصاوتاو ء ام ازئدال ا ءماكال (ييب لس املا
 رصاغمم ا (رمعبو تر الار وتسيلا سهو تم !ءسسو عرارسا 20١

 ىح ملا ٌيلسالاَس كاارصعلو -تمر لاو ءزكمالاصاوخملا 0 لجدول ناو عورشلان يراك سيلا همسولاقلا
 نلف دب عو ج رْسِ> لاذ افاال ارائولستعل اعل ارم 0
 + رليصعلر وم ا(عيج ن اف لاك اٌنلاليضوتلامزاوللا 1

 مع ادت يلعلعالاءالل م ولغو لَن لوسا نم ءورتشم
 رامبو تهرب د ااو تنل ولعل رم صالخخسا

 7 انحساو ةيدحو ترحئيي]الالعفلالص ا يمص اطئر رس ب
 '  لصالاث او وأن او اوس سم ارك ؤمال ىزلا كالا
 (قكصلاوو وعلا بلاى او وعل اب اوعلان هنارحول ا امزلل

 ندد نؤصالااذعيز اف ديصاغاطعبث تبعت ضراعلا
 *اح ىلا مو ١ عانس رس تقرع غون اك ناو ورعأا بابل
 ميلا لع: كرعو اتفارتط | لعن اًموق ر انلانموكاعاو او

 هب تانعلاسو :هارئغل اوونعلاو وتل ل وبقدر تقرعو بشقلا
 لامس وت اعبتلا انو تانك اب نا: ليد اهنغرعش
 كسلا ب وحاوو ينبت ار صعب ئدئراوءاناءو كنز سم دوت امتنا
 ثرعو ضواعلا او رعت ص او اععلا ع دحو بص اخ سلع ئرمزإ ١و

 ذاع كد الإ ادلاو يزل ار رعت ورلول وليداع نسبا كلو يع
 هبي ىومو أو ىكلاو 4 . اراسانم[إسرلا از صو كت 0

 باد از عمه ركو ف لار دف اما اًسانو و دعالا ءالم اماصتخا
 ٌتلوود ر وا 'اسأ تَسْعن تدو وفلل ارح م مولعو فرد

 ان ارنا, سر عزو اس اضإل ع زلال اال ب تارا
 قم ا غلط | انزصعب ارت ارياونا نم انيراركنزلف تلاع العلا
 لاهل ارثلالاعا نا ا لوغان اشو ثمن راع اوس

 . مطار مزال ةعورشل اح اونلاو رماوال العار اص امال
 نايا ؤاَلاو لعامجوحانيصومدحا نم ءنئرلاو ءرحّرلاعاشألا
 علطا ١ يع عالطاو أد وعوم اب ىلج (انٌقلوصناما ءرضرلا سوف
 [ا ب صن اما اننا بحُرلا بجومو مالا لع واضفار ما بلع



 0 تان م نمو ردح امي »بلل ئيرل انيكك فخ ندا ئئالاع داع

 رسب تكل دلك 0 ورع عل رف رمش ال زر او زمرالو باللال 7 ٠ مماشاو ل هرومتم نجل لع الا مدع ب تاق نم

 7 افم/اورالاونادلاومواقملا موز تن سوبالف لولا وعتسو لول 27270

 ىرلا جاوبت ناايرشب لبا( لصتسابالو رت تسلا افك 23200 ءئالزاو رانلا ناو كلؤ نمت كو درت الكب انويو و يم اوك صول د ْ
 عاج و تّوهاعلاو ررزوتلا 2 ري وبال ادبإ و ىارحالل الباب ىلصلا
 مولا مح ووكر ماك رصا ى ونت يوذ مشب سام الن

 . له اس و راذلا ابرك الذ ةبصاك ؟لل ومي رواجا ءاصي ا ا
 ”لياقلامز ادم ازجا ل يعن ارلا كرز ن ايم ونمو لا نم [ريقل حد د لد ظ نرد وجتلا و اوم لكان ال د انلان ام ال تبنل ل رعب ب / نم ادهح 55 1

 0 نر امرؤ ماضي (عريخ اامو اع موب لق ع سريا اما نحس «ى سبر الاه ٌرعيلع ؛ علو ء ىولا ودون ىاهل اال نا عمو ل اًرجالل
 0 نحو (سملا ناكني | لعاد ىو كد ول ءاطنا دف دوم اب "دبع أر د
 .: ىلا لنر دسموبي ىزلاو دبعلاو ىذلا ناب رلاّرسل اكل ذك ايسسلا
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 وجلاو - كفا هيلا ماووع ندرك ذ ذارلارطاك ابد 7 1
 تقيس ارفصو انو وصوحو اهرتحتنو ءئيسلارطوحص ناوح لوشع

 ظ مدص و دج ل ماعلا. كوكل اعر) ا وكرف لولا نانصو بل ير اًنالا

 مر وشك "وزحيلاو حو طر ربلا 9 انوكموت و ءاولاو قلل ١ 1 ا
 توم كوكرت و (كلرال او كاز فرماايإإ بحول 2١و قد تلاانزاعا

 95 ءاز# نم عسا الا ةاسورماوعنلا : اعرا نيو 3

 .ةكاظلالاعالا انس بْو لاه را العش ءاطا ١ تلد اال ماعلا انحر : 0

 ع ردستبار لاك اللتي ى تش نبا[ اءةنطاسار 0
 (بءارف ءارئئلاووفعلاو م ذخاولا ص فضيع عل المت نم [يياع

 حر اعلا اهو سمالعاوليوذتلا تاو ؤياكارتال اناا نع دحاو لك ٠

 ٌيالاو تشباؤ دما كا لافال( د واي تس ءاصح اق اخو ىع
 نأ ءاهنتي كيلا عرب ارو اهرئاطو ارر اص رنا اماهزسوبةرتي 9 0

 :بئاثلال عم والا نما جرت نر انف ارءازامولعو [ةوض بزل (لا الست 3
 كللو كزناركعلإب 'رالا دوك اا رثال اان هعجوكضيوتلاو ولعلا# 007

 ظ ذر امانمنطلل درب اوعتوقو قالا تكا قرت دق نشل 0 |

 بثته الاعالازعبت بار وام ههإَهرسدنو يخيل

 ةرانو حد دا عيدوح اول بوُسلانسحاواكت نار و ىؤبات انيس
 انض انكاع تالا الا لامزلا نمو دم اًءيب رعب جير هن

 . للاب و هر اًئرعاو او الماعلارلعُو و و نا دم شتنم 8 لالا المال

 املاعالا نم (ئنأر و هراشخساوا هى وضد هم وما
 بو رصافا

 كلر قاعد ا انو زعموا ضو / فلس ردومو ء لام ىلا نع

 :زئاعرلاق يعم 9 او نالقلاور وص اسؤ لب تس ومب
 كلو 0 ثواوعملا ل لوسخء لس نمو ع مول ' لري سميك نان

 فورة ردكلا ةدسافلاة ينل كم ءئجس انتل تم ءلعو ةضوار ف

 يوضح كوب املا دوس بئاصو د حالصب ارم ليلاكلو ظ

 0 يطا و لحل اق هر و تلو مو كبل نححو لكو وو لماعلا ظ

 0 ل ريلئرابواشلا بز لع تبابو 0

ت اوعساف كبل ده كلذ لا: ر نأ الو لاغامار را
 ةهببقلال تن :د



 رتل كل صدع بلا لان ن لاك نبا اراك زلا
 ناسا انريجلاوتو بآل النك + . "ثفاورلاو لرد وارسل رف او رشل يي ا طع وو زان ليزا نيوسفلا] لوصف الم ايلاو ادعوبانع رو رص ذراعين ا بمال ب اركلغعل يلارد وة راو الو روف وامير تسال راغالا ب اك بج وبلي اصلا "ل يل از انما بكا ببالو عتب لرثال مذ ركز اف ىلا ٌروهر د أو
 : هرم لو تكس قالون ا 3 عاملا القمل ءالل اعل وفو مز تزيعدعت ا ماد ديالو تمد كلك ماج ١ ايوُك ْ ولو ول اركول 2 عمي نبذل قع ضروكذلاتدف ايزو قيل
 أس او قيل اذوب وم ادب ب مماوشيلال شل"

 رسال لو وروكولال هلا لذ ٌبْيَعَت ررصئب مر رسب دم بل اشم لم اعلالع نم وكم ي ولا و تيديش هراع لو لج الغو اكىل لدا اما لوسيل اد دسب درك اال عب تاو ظ 20 و رمز وشما و جلاضلا و لاح ا يزور واجي ع وس اعل
 لاحلا ثيحررر نصح اب يمس انمي بال اكان لسع ]كلذ
 مولا باس انل لوصانا ةيترللاو ا ثاقلا العناد «ئيضلاوا
 لاقالاعازا عشرا تيان اننا ك : | 00
 1 0 كلاطاند ا ل هد نس ْ -ت *نرلو يمخل م ىرعل نات يسلا ورب دج ش سيف ىزت او ر وصي لم ماي اعلاو ل اًهاواثمول مَجرلغيت ارباب وصون ل عل اهل اومعب نمد وصي دق الاوج د ا
 يا 7 الكبار ودك ذامد اخ 000 و اصبع او ىراتلا
 اننا لادا 0 :,كرساو تاعاطلاو ىاعل أ
 نيام ادعو ء و ررعرل اب سباب هللا / لجو 1

 نعلا رس 0 0 واو دالاو اء دولا
 0 اهلا يدان نس اال هلا يع 00 ءارو ةانياو 0
 ا ءائرويئوئولل رضوي نبال و امدلاد ( ءرال اكن لقفل مالا نم
 0 ىروعل بل ا هع أ لطالاو
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00 
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 ةدود وب لك وع ل اينيوار
 ليتسيلا  راشالا ت ّيمسوم و ئرصتلاو فراج رحاو ىبلال للعثلا

 امر ناسو اتْبلآ اردولالعنلل ل سالاع ١ اب دعُملانايعتوتشو 0
 ] قايم بز الو تصعم إس عبلا شل و عاطإ كا د ضمنا تشل 2

 كد وعو ار ع جتدالاو اهم :ثقولاو تاللارغلاو لاقل جاتا 1

 روم ا ءنرعؤشوب من الاعالاث ام لزنلالاعزبأ انوش اع نص 0١

 الاعانب ار و نالاعمؤ يرسو ,قاعاو ااا ان ماو وكن او
 ضايع لئغين عوفر والو تلعن ار امس اهعرش ا 0

 :لسٌملللاعالا لت ةرمادإ ال١ تسر و يسمو يرجون وا

 ث ام انمي ارب نال انمي اما يسار هالعأو كلل

 م كداب ىّتلو هاسر ونا دعى اج | |
 لو 3 17

 ولا لو 7 فاسو ىو ريواوبد دشوهاعسو
 ٠ لناس ىلاطلاانسج ا ىععل ان رو احم

 وول بسكو بحل 6 مرلاع'
 ف ياراز عاريا اذه ثار ىرلاو نيآألو ثبحالت بحو

 رحت ل و يول ماء ثعضو او لول أ 3 ّقارما ده .اببو حرش

 و داما تيه ذه اروي ناي امعثل و ريكا كصت
 توملاو 2ث لخوان'والاو نيلوالا تلق مالا وم اناو لوما 00

 والا الوال ان ارم انوي همت والاد! او ّرلا ع دوال نسر الاو

 تكابالاو ع اهفنلاو وزياوشس ولع مولطلاو لس ناوددهلنعْوخ )مما

 6 ا ليي نم ص كلا متساوي عر ثلا

 ْ نيت دودبعل نيزك ساوالنلارضاناجولا ان لجان م

ل ارياوعن نيس ءاسرعو 5 22 ال لوف
 او ىعال بجاصا

 20 ء, الاء اهحلاو اراب ئ لقت ارم وكذلاة حالا لا

 ل الو افا نئلذالو ب لي الاو تومتلاو غلا يلدا ع حزم

 ولان اس ايزو عا معلا و نمر احم[ ملكي صن ال وسر لع ظ

 نمار مسلم رضا اهل خدع لكاعا نع و نر فيلو نيلعالا نع
 صوص اجو لاو وللاو سسعلاباراو تامتلا وف حملا

 0 اومرثن اب 0 700 رطل ان/ لا صامأاو

 ل ١
50 ١ 
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 “رس ماعألاو /؛ وايام ناس ماو رك رف ادب تيح لل سم هام تاوالا 0 ليسو ارينا يصبومو بدل سالاملا
 لاه رتل ناو تدعبلال اهب الاروجي مالتلا نر اعرب سو كدب ال ولا زان جو و لعا يوعملا لا ناد اهمال و رعتسري ذو ماعطلا م اعلاو لا مالنا صيفا ءلماعم اك عت و ل قفملا ريويؤص ول ”لماعبلكو نكاعم .«لماعموا ياام لماعمودنعل ا اماع |

 هلامالك و الث يحن للعفو ل يو لعانتي ال َمْسو نم اهم لماع
 ىلسلا اان ريحا اذبإ لون ركل ل“ اوجييشلاب ىلاركدو
 و نهارا و ورا دلىل م ىلا اعجب جسم مل اًماو مزافلاغالا ظ عنو اهتم اء ينملاب ل وعما وحن اثتدبو يلاك ا ايهم ا ثكل غتوإ ءزلو ريو وو جسلا او عوكرلاو ٌءالنَسلا ِث ماننل تبحر تر ىباش
 ايو امش وينمو بد ترلاوسالا ةمخز لاذ ل نئبل متنا لع 4 ىلا اكتمل كروت رطل الاس اذا مزل الون" ءضفلا

 آل

 ازرتب اهراعمب 0 اههسدنرُت وىلاو او رمال الع برسل آ
 0 7 رونو تاركنملا كيو 7-3 ٍِئ ان: كلاس ىلا
 للا كر ُ لارجلاىَر رم مولعلا حرب ف تجر داامو اب
 كر دارس موس أو ثّس ىو !اودشملا
 2 ذوب اعج ننتلا او '«قاكو يع ىولل ونا زعبل لم نكي
 اقاربطو يؤ الحا ىدخلاو (2الالن اويارشلاو لذمعلا ب د و انسان ترا دا

 ضد دحوو لا ةيءاوجؤ كس الو يزعل ا ب اند 'ىارصر بسلاو
 د اجلا -رجوسكر لغلاو امبالا ونش هو اكبادبرب امد اال رجعو
 ظ خي جرخالفلاوزعتل لئاقلات يلا صن كلو لاعاد 2 فالئصالاو وكلا دروتلاف سعَسالو برج الو كانحةٌرالْذ ةلرمو واصلي تاي نان زم الس ركل و مّتيعل :
 جلو ف الضام لعبج هرلزكر مالا, اناملد 'رحولا برج ود
 5 ”نروشل وكب نا سصز رو متي دماو لكبلا تيل ا ويسأل نا
 ! 000 )ْ نوصل, بقع زوم وكما اوما 2#

 نق



 و .هالعّؤلا [ افصدرح الدو ع و

 لاك وم ير م

 ه0 افرام و بركس و طبت 06و انا 5

 موكل ناطمشلان (؛ أو رو ةروصف اتش اهاطمشلاظ يا 2
 5 رس فك أد 'ىربال والرشل (ناَكوُك كار 0

 روم اسما[ اعز مالي ان“ انس اني او

 هوو وىولل هواشراو تلاسر ماهسْيج مزمز ان نوت نع
 سرع: طاتو ئعيضر لقالا,2 ركن اوب م/للسر يي

 كناو لوقف نعومارتااكئو ا شالو ب اللا ةمبصد "ساو

 ”فصررظمو قو اسال درس مال از 7مم ايرينا

 0 و د ليمعل اسال رعت . هاممشلاو ايلا"

 دئل'ن ارقي وط كي رحوبيو ظعللا احبتي ادد امال ز ميدو انبووو

 تدعو ب ير نيب عد او 0 فدعا ريإ ميلا !ءانجالالاسم الهلل

 - لوس وسلب مدستب الفاس رع مالكا - مل يلا ئءاللا 01

 راد ب اوال ن يطعم 'نادجح !لامص ك دنع همي نري تللعما 1

 واف هس ندد اغا "نم ئيديئاموُ أوعلل ءلخو ريم ارا نمل 4 درب ظ

 5 اليم نا انعلاا رتب هركلذ ادق س مال تلالعيزلاوا

 ريد اهدار الو, اعمال قارشلا مالت ئنلل د ض كدي
 دور قاسولو رمال اولاد الخ ليل عدنباز ناراو شالا
 ا هىراثو نح ان درب امكدو اًنعال [/ ' نر وصإس يلب

 تامل (ن مات /ااهونلاو روص ىلا :ىمل ا اروع
 لب لم انعانركفو ظل ]كوخ . يا تناف

 ',زيكلب ناز نهانا مال (ًءووصن سلتنن /
 ٌكاوأ مز !اونظوحاذهإتي عام ضاوو 0

 لكنا كل نرجو نم نيرالا نب ئرثلا ك وق افاد المح اوءيس
 نع الاجك اًبيْسس الا بجو ننعم ووصل اريام اا 50 م

 همولاو م د ورسم يولعم تعم و وصو دش اغ مالسلع كااعاذتل“ 1 1

 "غل ئدب "تل نبض اوكا ءس رتل نازالا
 ظ [ ل ئنلارب هتان واع ئدننملا تدكاو بلدنا 0
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 : مالتلالعرنلا) و فروزن ازعازاو طر بالا دلل ف هايم ا قدمو
 ارم ب روص ءىت ع ثروت ر وصرح اظو با / ءرره/و رعت
 ا طا

 ملعرفتلاب جًالباد ءان 0 ثوبا ريال 7 املا هول كنار لوري الذال ل الشم
 رجس فر وصب ىصي ىارلاو ارنا ج رجل لعوزبل ودقلا ٌوّرلااوبو
 1 تاور تسب ف ةر اسلاك ةىاو تسل لن 78 00 ب

 وا فلاك ةر و ودح دا اناّوح كار و لعع مايل نار نس كردحا
 ١5 اروح صو ا |ابوطو اردن لس م لتلاطم ار نك,/و تف ابلغنا 5

 ترف 2 لوصو كلر رخو لرش انج ٍ 200
 نوال بسأل السل[ ااا ألام واىارلا 2 نتعب اير شل ةر روب كال ذم /الئلعذلا رانا
 درا وبني ضوئي اسسوانثوو انفناذ ارااللذ رت و (انسلرلمنا !ةروص مغ "ملا ير وصلارللى اراك لدو ىاريزلا
 قاربت عامر نا مانل عاام سيارُد ارابل انو ل عضد أر اعل رمان لدا ملا مااا نجس لأ 2ٌروعُاًوارم
 257 كلل'ك رو دلي رج ءلارغر نانسي كلو سس هالات 0 قاياو ز لصبنو ئجماتَسم م اوبل انناد النيك دل جو

 ا لاب وباس رينا رسل ان قرا صعب عم وماجلا 5 د احر املو 0 4 ”اوايثولان نم دس نالامو 5
 * : كر طلو هوماملا دعا و نأ ه ركن ناو كاس معدل يالا باج
 101 ا ميدل ود
 يل ّندرعتما باونالا تا 13 : تحل العجن ا اسباب اوصال اريح
 لاغ ل ا رف كازا دج القا تروا 0 راف ث ر لاغت ::ننلررجم اق نان ودد
 ا مس ني هد اندح ماما امانغو ما لكنت بار ار خلا تلعش ١ اع ذلشلان م داشت / ىلىل افك ث يب انى جم ائيسريف مالت > لنطوتلا نم ار ىلا "تولااللو لاو اًساو ؛بوازلا كلن ءركش
 0 0 الابر او واللا ا

 كونا

 قب ذ 8 9 . . ِ

,7 3 1 ” 7 2 2 

 مو 1 "يع هع عج د



 سويا تلاد المرح اصواراو تعب اكو ءنولاددو نا[ اور
 لتي اباخدرلو ارو تنالرلا» 0 تا 7 0

 كتموب ان ب طرا بوطعن[و .لعؤ وساثع م دبألا ب بلا 1
 مالسلالع ب/العإتلان كب تدار ار ىزلاف وحس ااهبئانمو يعلو م ةخام 3
 نمو سابلا ر وصب ريسو عئمولا انها ب شلاب د اعد ياما ٠
 نوم قا كوساخ,دألااماو ايوصخس 2 انهض و الب ء يي ىح نام 1

 انطؤيو  رمانيتعو انيضف يفزع ل اسيا عم 17
 اننصاح ىلا

 2س ملذ !( انملاو "عار ءارلسلا نمالسر نام (ثلاو ' اسياكركز ش

 م هور م 0 الإ و اعزف ضن ئانااللا

 (اليلًالعرْبلا نا اعازؤبتل الل اغفو ا ور لهرشرؤ ومسئول

 00 ا او كريغلوأ ةملالا كاوسا نم

 بكل اكلنا ديد بو ماكان م تال اهئ وهام
 3 محك 2ع (نئاذا 0 فو يكلم ابرج اما

 باصات لهم رع ىجشل 3 مخجل م + /ونيئلإ لمان م) اكوريابكلا 37

 جدع و - 2 2 ع درذوراعب 2 امامك 1

 تررطاو بونلا بج تلم: يب

 صان الفرار :ءلثر / نأ تدل سك و ٌدص١(ناكلاعوي , وملا

 07 اهلا نم يحس كعاوثلف مري اعد رت ٌنلاطُولا ثءراعم

 : باف لاكن يكف رجايد ءلرلر ان 'ئيشسخو اتلثرف

 ”ابياعدمعلاد دحيه ارلا تدتعاو ماى اعرض ورمؤحساو

 الورم ايت طازلا بأ أو تلا انا اتاد
 ه رعشو ف سار ومعنا العد وو مرفو مية ناعانتكم

 ديزن نحو امش! اولاعف قوعنش ايئازلوا) ليغ سال يدا

 و مندا ام/نلتعشي / ماليل العر ارلغو يوت فدو لع

 وف ا ٌثتْودْفرمال 00 اورص ات يمدجو ْ

 اهتلاو ءاسلا ءزطؤم 11ج ت ضرع وينك ع 3 0
 0 0 السالا يت دح ملت تداع] اسك هذا 02

 042 املا ث ليس د 0 دالهنو ءاعنب ارتي



 | را ةادتانسلا ع ثامازنمال نأو يارلاو كرم او 1 ئرحالظ

 3 - قابس تقخأر وب 12111118 !اًر مح فرحاورع
 ىارتلا نثئعمسان ككوولو عىاسو ل وتو ان وكل عإب ودل نحر
 . او ماللال اطل كيم 2س ارمءاكسملاو رق هب ص
 | اجدع شساهءوزوءالاو تسلسل رعلا وهج رك
 0م 2 اليل العر ثل اوامر ا اكو يسم يس هلا نير طريكلاتل ال
 "هر أس اهعب د احا عدو ابوك لعوب رب ومايجرخا و تاب امام
 6 ر ومص يلُجت لاك 0 1 و ”«شرم ار وصل ومهز' لح
 اير وصو 'مادل امينا نين اان او كلزك لسعر وكامل | اورهَت و اوجردد ”ندحل 1 00 ملا
 10 لأ, ]| صقو دحو ير ل اوان تلاع ايو ر و ايلع ” (ًضنو ا ا و مب د ابضالالاذ ن اهرب ' : ابهريخ و
 علارس امل ادب د سوسو ان اعزاز فرعي ةيلك دع ان
 0 واؤتم :انعاو بو زم عوت بك دأ كلنا هاب د( ان 2
 ظ 0 تسيح د جس ابنا م اسساغملا
 1 كه تياردو و لاونإلاو لاوحال نم لك, يبدا دان رم لاو عادلا

 تلاراقنم 0 زم صاوخو ياما او لاعت الا و
 ابالرلا مالت ريانا اذه او اب ٌورل' نحمر ”و
 م ئنسن نك ! !ايورو للا نمإب و وما
 1 ٠ كلذ نلو نلا سد زج يف بس شيا يا

 لعلك نرج رارلاو ءلمازلاو ةايدنألاو مالتلبلل بكرلعوبا مت
 ا ثرعل ب ىزلا 9 اوم او سكاراعو موريغ / نيالاسا ظ

 ظ 00 ائلاو ةفامزلا معو ازيزمدلا ذلكم
 يو رك ميمالاو ل اهزلا ع اود ال ار ان ا ىرقن ١ بجو معبلا لود راطا نمع ةاموانوا الاد كلوت - ايراوأش ا فرقا كوكب [/م' تجذب ار ومال ه ذه ماك إب ىانملا
 وكرت 6 هر و ل املا ماهر كر الال احد و لال //اعءلعساعب

١ 

 | ١ نااطبا ان.او ل ارح ثمار ورلادع تم ماعيلا صو وا(
 0 و يبل فلا لادم ها



 تايليات قايد برولا مالك امج هنعرتملا لالا اجالار اماني تاور ْ
 52002 و ثاانكملا م البام

 فباوز نأ (ش ار ومالا دحر مالكلا نما "ىكراو :لوعم ارقلا

 دسار رلا مب ابر دصتئلالي( لاو اًساو بزل اسس جبنا
 يلا سر دب دصنأل لتلك مرض ريل نشومال كوئاق

 ناف ب اذ ٌبدحا تحري ميلث انك اد اهالؤم اج و ناافاالجي 0 1
 طاقياالذاءاوتل عونه شنو بولا اذحزم يلاععو اهالاءاستصالا ن : !

 الانف ئاَنلاوريئائل انيق ةبسامالو بولا انحْيسؤ شلك انما
 ىو امل او ابالبجولااًماو ثوحالاهزصو كلم لو ,١ اًسعاو

 هب ”. اهنصو ل آيساو ولاد اريل ىح موكو تليف َكزالا تازلاإعلا
 واعلان تاما ءةسمالا بجرم ب ايالا اتساو ا ىلعمو

 وضد امأو ث امولعللا بينو ذلارغل اغلا نان يشل ونا
 7 م و معلاو ون ارك ا َه ينال اهلا تركو لاس لالا

 ونف ثاذللغنلاكة يحول ل "ه9"|م بنل انل تال لظنلازع
 7 د المعز تس اكْرصالاُو اًرماو »اكن او كاذلارعت انلايئح ا
 جانم ابن عربعلا ارب 0 اءتابكي/ نخاف
 0 امال ءثبعلا اعل اق ب د ما ماسي ايت اقلعتسو ير وكذا

 واس اف ةاوا لاو اعمل او زسو هو رك يحول الا ١

 نا اكىلؤالا ل اعباامئيزتالان داعأ بك ١ تسكلان الع - اهرَدلا

 . هانا ك 0 شو نيلو الا دعم
 د لج نم ازلا جيا زجناو ىلا

 منال نيلملاالا انين ال

 «ٌسردو ع ُنلاع ةهولالا ت انسي لمعت اف ءاسالا ب ءال' يلا

 منو عرشلاب مر ئلالعإعلا يشل سائلا 1س الالة يشل اب ةرالطلا ٠
 ظ ابد دامي ل ءانآو هون ثوان وُ انوكذال ب جن ةليلا 01

 كلو اذكر الاإعلاو - م ءرشنلا و يعمم ا اجمال نم 0|

 0 نا ابولاعلأ تاق ثودحل |
 ونت ا اولا و ىجول اك اناوهعلا ييثكاك ا دلو 4 ||

 يعامجات با داو ب امفيكو تاما مينو ذصرا

 اع لاعبنلا تي .: ياذا امال نيب الواو ضولا لع
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 ' ةدسولالا ب هصلوساو لالا تارمالان د ايزع ع رتس ان نو كذاب
 ا تاانإ و ناو و 6 ع ١ 2 0( حالا | 7 اال را ىنف لود امي دامبالا يزل ماخوم ىذلا ل وال كرأل .” ريب ىأذلاووجوم'ل 11١ ركح ءنيط ثدط تعيش ل بسن ار بتال . اأو ملاعرعب ام اعو ءلمرعت لع هر وكؤم ال وصال 'هذح د 0 7 «٠ .مَهع#“ يهو“ ,1 ٌصْؤرلا نع راو وحوم ا ترو مح اعلا ب اًدح ايمان م عر غو عار وك ذ لا

 هايم ا ماكاو بعمل اًيازلاببذلا ون انم ايري وي نم لسخلا ةيعاع»
 أ[ لئسلر اينعاب كياعملا اعوي خانمالابيغلا نيمو سابع داذلا ا جّومل هب ايلا و ا عوال رز ٠ «تبغملا اعلا نب امل و صاو بحرؤ ال١ بارع
 5 لوارل اك يشل( ([ىليدو ىوولا اا لوطبلانءاحُر و رب ونيل ل وح ادع
 . رو ايجات ايعح منوم صول مت وانتم ا اري اجود و *نلثحم يلمع كف ءزرشمو مل ُج و وشمل ل ا بشل ؟لدناىزالاعنإإل لحل
 "ءىمجلا9 اهنالاو بدعولاماكحا نم لجو 2 اعم ع دمع اموال لم“
 ةرغرفامصئمعامجا ناصر وص ع او رال ان م امردلا نو انسم ١ ساو رالا اع ناحوزلا هبئيراو قر وكذم الوسالاكيثيحن كسا
 | قائال ماه اب هرب وجولا مامصال اهزحر انأل اولا ب اوعلا ع ءلعما . ناانلا نعربجتلاو يب هيك للذ م بدول(: حاب امابع ! نيب تبت «بصلااهمزاولو وياما ولاّ ر ول زم الوصال ان (ريشيحْ نمي د دعل ْ راّسعاب رلاذو انني نايك إلا ءى انعم ار (ئالاوقيافح او اسال 2 ناعم
 1 . ايلبانكريلاوب نمزوب ىف او برعم يع اما ثيح يداوي ر لك

5 

 [ 10 2 ء 1 0 الاعثرا ناي و ٠ ؛( دولولا | ةكداريكو كم اك: شرواك يترلا لل ءىد وبول نيخنأل و ثيل ادد ٍْ ١ و هس ون الا يرد لب اوملا ماكحا نم لعمل ع اًتجال ١ تااسالد ظ ' ٌةروكوم ا جر د نازل بؤرلاي ئامهلخى يعل ئناريلا الدال | ماهفالازلؤ ارد عيب ملا هرترلا بمب عر وك لل وصالات اتسعت ىلآلاًءاَزلا بونل ابو رعاظ ب د ودولات انيفسلل ءارلماوعل اش ارمو ءاوَملا تعامد الات اسإ اف لبث ندابإ الاثم ا بورعم ا ىلا ص و :. ٠ 7 سد ' | ١ ىبؤابرو لم ا هابعالانم نعل نايس د وعول كو ببومول اء اكالاا

 . عورالا ارجو نلئعماعاقحالان ع ده لل واد 'و
 ظ بيالات امم اينو هلل ير اناا و اب, ءل صمم ار ئالا بحومبكيلاعلا

 ا نانا 1 : 0 ظ 0 أ وما اعذب هن اهجونل والا بزعل نييرلعيد ججولاماككالا يب



 بوا يطل 'هزيرو كلير هاظ ماكاو جور وكذ لاب 7
 ا ازور ماك ع ”فمعجو يال رسام نال مابك 3

 ءدخو ارم اكواشاإلل اطاونعبإ ',2اكء اريسو ىئال لح ربك

 ال الهدم: اولا نزلو عز ال ريولص اصر عل 0|

 ثيحئل «كمالم ان مك يع اراعو ٌبلاعلاو» اور ال بلاتر 1

ءمزاثر ككذم اع ويلا اصر ريم هد ااه وص
 هر آلا لاو 

 «قيضلو ل املا ماعو هنبعتلا رح( طنع تن ايقصنتيلاولج ا ورالاّثعا

 ويل عم .: (ىبلا| اهلرغعل ل صإرتلا يرمي قامو تنصب |

 رو رصالتلا 6 الهدايا طرد : ' يلوا 0

 مالا اب دمنا اواو ر وكول ور اور الل تام ولا اللا

بويع يلح 'ةرثومإعل مك" ٌباوععو ءٌنورالاع مرد ئربطلل و
 

مالا حو د انح شيلا لو واول 200-07 4 ْ
 نأ ركذ اهو» ”مو

مل قالا ب شلاخو ولولا د جرد لالا اعو تلك ةهرو ||
 مارال متم ن

 هلا يملا اه كو دولولاو فلا شركاء وتاو ثلاعلا
 و دلاعاغل حسد ا( بلاها د حاو لا ناعع ار نايل

 . نيوكألا ياسلام حالا د .امبإأ ١ع يجر: 0 كلو ملل معان

 تركلاو شرعل 0 عل ات توتال اعزكم تانكي ياس

 0 و و سان ود تيل التام يذلا

 لاس اف ت نكرلانم ند وصو لكل نثر كلعتيرب ثور نا
 لرقم رخو دؤحولاك لز ه2 الام اح او صولا( اين جرع

 مهزاولو تيارا لصعلو ناعتم او هدوجو تحّرتو الو ايلا هراولو 0

 وم احا للك د بالو بم اغالارولا ك رتل / ارماع انتر فسلا ظ 3 ١

 2 لا الضا ايوب ماألاكللن نب فاو سولو تاغ سعزم ظ

 00 ارومسم او ء(مزاولو لب اولى ب / انحف الُصاو تءارصالا

 8 هيلا 2 نعالاو تاغ تاعرد ؟بولغلاو لقلي

 ”9وكب ثادوج ول از معب ن ١ طعم نوح ماهعألا لل امدخولا
يرو دورع ىف و مع بن امال او بوصولا مال كان اّييحا

 ب

 ./ه انالاو'ثرعولا نى ص !ماضال تغلف ويمواوعو (شلانم

توي ثادوج ولا نهب ةدينلاو فرشلا نو انلو
 يدع ير



 خزن لاول قيما ادتعالا ينزل ببزي بسك ة صك ديد ٠ 2 أ - يوان 0 مروعا شر زال معلا ناف بنانا >1 ٠ عونا ومتى داو از اررعال أت *. احر د ن“ ور و ميوانملا 0 م نم بيرق توزع نر ذوطل لارا قانصاو : تاب ورشي لو ىسكمو ١ تردي زلزتتب تامل تقييما يضارلعتر ورالاهدح
 م 530 ال ارا هع هداك“ 0 1 ا 1 سببا كيءالل ادار اهعروو ب اوك ش ظ 000 0 0 ؛لوكلا ك 0 ظ ظ (؟ 00 سلا |ءوسس 1 || وتم لوي ريو سما اثغألا ابزكذ ايمو ١ ظ | مال انام 0 هر الاو نؤملا# ا ١ ةيلكل زيف عاود الا اعل لاو ةزص منكن ل ظ 1 | اهفرالاوعاركسو قلطلالانل اعل عا كاوا ماجالا عن دافي 0 0 ثمر وزمن م وهو تزف( اعل ذه انصر ري ام كرس اك اح ارم ظ ظ ! 1 | نب الارعالاو لامدالاب ', صن عرف لعب انما ماعم امم و ارم ١ | م | زوم, ”نرعم صح ءامسكوإل احلال افا الهال نشل 2 ظ ؤ 0 مر وضد عاتب امو لكرعلاوو او سركلاو نين و اًيرمل ماعلا اف حن“ ١> بلاك ء بانج زيودول لئلا الامال او ركذلا تناتلا 2 ا "م انحومو عاور ال 'ث 70 7 "ىلا تاحور لال ارتعال او ٌيلاعلا | قافزالا ودعم ارت ذل مط دؤاعملا اعارتص ارث وفولا أ ومالا اررعالا يوما لابتعالا قود غاري رصاطل اود كذا 0 ربل .ط اما لا ماهضالل بكونسم اوي (كين الا عفنلا نأ الا ْ 1 او مالا ماكح ا وب وجولا ماما ثايزكو رم نبع ماجبا زامإلا 0 ا
 1 ّ 1 ا سو طرت نكماد ومجال لمألا ش اا لاقزالا و ىرش اد تيرإألا هين شار ارجوا نرصح لان ع جس برغل ٌ 0 . ه1هنال ادة اما (نعيلاكا + تلاع رالف مافات ا . تالا إبلاغ زرب يكن (لافتعال ابار هتصي ز و اهم ر واذا ا 0 جرد ةشئرلا ثادلوم ا نمارعرزطامو لم و د وكذ اال ادلع "يب رجوع صارعلان ابوك اولا ظ 0

 ل نادل الارق لدعا مترا
1 3 1 ١ 

3 3 

ْ 
: 
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 الا املا نود اعر ردع محض لامشعالا ةسو رص نم ظ

 ا جونلاولاعتألاو ىوتلاو تانقلا ل ءنم لسجل |١

 صال او وكتلاو ىاالل و اريرخ ل( اعلان ناز ب اهكانصامثإلا
 !ءرارككى ولعل اماعلا ةعودلا

 مدع ثاقبط تالت ا دعيولعلا

 ثلج نمكرْشملاب انالاو كول يرسنم لو نوع ءارم

 2200 ل اياعل ارنب داعب و «ثَي 5 ظ

 1 وبلاولاعؤالاوثاررّعلا ةاعاسكلالا ل ىرصرعع ٠

 7 كوك ارك ع رم لس اختوي يذلا الانع ١

 لكن ا ثواثنو كلما رو ءلخ لك ٍْ

 يقاتل ار تا دن بسب 1 ا

 او اروّدم م ئالخاو لقول عبد اشرتو نووي 1
 هدانحلا“ هل زودولا ير

 داناازهإاو لقلب سيشكل انعالا نهج داكن كساب 1

دمويذل اهنا يسوم دايما ن (اسالاكب تسدحؤل وعن اكل ل عيش ١
 

اْنلا ف فنسوبو ةيئاثلاو ييعورفل كلك ]|
 ٌءرعدؤل الكوي ىذلا'تل

 سد (تلاو سومو دم اهلا 2 كود غو ىمتل كلفني ر داو ”

 ثرعلو كافلاكلذب مم اهساءمروصوكو اضاع خير مصابا 3

تبيكلام/اعنمو رالخاو ملام اس ّاشا رح ام بتارم 0
 ام 

 ضعبلّئ لعل 1 ىكالتالات اجو ءكالغال اىوق نع نسما 1 أ

 ناني نام و بناهماج ا لاعر ا لكو ض عبلالعو ا الا اءوعوتلا كل 1

 لنك بسن ليكن ضو دالا نيبال 0

 اوني ءاحس وا ن :ءكثنيبوت 0 ١

 ا نش ف كبس انلاف تلك رصاع لوا جس ان

 ل اهل الإ ماو ااه ل اع وات ' اهصوا ام نصو كالسالان ئحْنانا

 سالاصغاو اننا ث سد م اقلا ورايواساللا فك اتشالاو ا
 لوصال اهذحنعيءزعال اف اشم م او نإ الئيَب سازيإت

 لوصال هذحنتعرْدرف ياذا نإب فلعنل انسانا نم عادعامو لا ١

 و ابعرمال متن ةجسانلاو 0:7
 ظ «ايساو ا نإئينم 2 نبش ناب م اجرم لك ع

 دمالارم حش رثلاك لذ ناي /هراثالوئمو ماصاب فاضدالاولئاقب : .|

 .عيلعاولا ةزيرم و اعهاو انزكو ا« هوكيفألاو لاعفنالا بيرم ةنيمتلا ظ



 دمميضسسصسسمسج :

 كازو كو عافمأل او ءلسول ولاو علا ؛نلطاسرظدو خل

 00 لس الباسل ذي كركد [ييقرظذلا زوما رم

 ١ زيك عاب ثبحز ل .انلطمال ناتسالاو ةمسالاداننح كارب نع " ١ وداعينر يطوق كش و تشي نامل فنيريدلاالكاعو
 ' نو ارب اهث انلئ اكن يبأل“قسح هاشم ث أل ابطا ثل اوم اهارالاكلذ
 | *. شرف اءانصعب ا يعبإ "اب ترج زاكذلا ملا نم لق ان رح
 ١ هم ايلارمالاو ساري وعما سال الث نساإ هتان ارك اس او طيرك
 0 . ةامثسالا بدي ىزلا صولا نساني اي برام اًلاو ؛شرلاواثاذلاب
 1 . اهزع غو ابإ مب امثعزئش و لتي اريح مل ا اًريالذاهعم اجوبب ملا
 1 نعبر ىوعن داالا د. ماك ايريز فدو لش ادب سد اهمال امك

 م عضال كنان اكد اال اب 0 علا رومال ا ارماو لافنالاو لايعالااو ت ْنّصلاو راوزلا ُبيح نم .
 'ّ 8 امالابطم الحان اقر انلذ لج ناار بنما ضالاو ل ومولا

 0 ىو (ةفرلا لف لغلا در رو رعلا ٌوُركلاوا ءلاص الاو ولا
 ١ 07 0 ماسلا ورك ةظ اساس

 ' ع ائحالاو ئامالا' ُن ناب دوجولا و ئالك ار "بحول لحب
 ١ لي سطلاازح ف درا ابو بوناخ_انلسالاازعريق الا
 || 0 اًمانمو ظئررسانلانربعامء الالب "نام عاو لوا بل تنك /
 || 0 اوي الذم كللذ ثلا ن ان عمو مز, تياثلاف اللا ونا سجاد
 1 14 ايضا ثذاءاز 9 وكن ازيحو هوصو واو ا صو ند اري و و نينا
 || 'ايئمال اب ام ماكحا ةيروعلا و ٌريكلاوا قنلا ف اسنن ا برع دامئالا
 ١ اكوا تا نايرتلابس ةزكلاو لئلا عامدالاو ون اننا امك وكبن
 ظ 0 00 0 ودانضنلان اكد ا الج ' ١ مكارعز اسالاس ١, ماكنات رلغ عمو برذلا منعا يكفل ايزمالا 00 1| . ةركتو ن انالاو عامضالاذكب رملاد اذ الكوي دعو ٌةر وكدلا ماكالاكن

 0 0 د انلادالو ,9 انزع داصخشل د اكنال تيب

 ١ انلا الزاب ات ذخس اوك اطير ذوو ل ارم

 ! . كاع نبال رسل قا 8000+ او ب صولا م اوكا
 5" 5 ظ 00 : 2 7 ل لف '



: 4 / : ٠ ٠ 

 امر اتركذتو اينانسارب , اسو لاوحالاو لاعذال اوت نقلا
 طعنا املا (بد لتعتلات الابئعال ١ث اير و نر كو ام :

 لوقا يلاغل اسخن اكن انف هرعابرلا كاع اس انالو المخا

 ١ يشك ركنا يشيحلاك ليلا علا مز ب هنضتءامو مر وّرلا
١ 

 | هبسعلاو نانو اميز غامد ماش ماعم نبا

 ني لعل ذعر وص كي رس ون

  1ةروكذل ا اًصانم ار ا ا
 و بسال افارعنمو عر اكو ىلا عدا اء كلو عاضالارتمو

 شان اك اعمل اعئالاو ث افشل ث بص تبصن بنتن نيب تش ١4 عكؤم
 نم انركو'ام مضار او سك ل اغال (تِمحْن سي :ال ادم انلاّ م
 نهد اه 'ث ص تضر ةبسانم ام ك6 تلغثلاو ةيئافشلا بس انمار

 ناك شيلاو كاش ال اك محفل لام فن" ناو ىو ارئالاث اس 3
 الا مرَمْف اصب اك ازل اًثتحْمبسانل تول علا د عمررق ناك ١

 نص 7 مالاو اسال ازيا اور نينو عب ءبسانلات شي كثَسِب نم

كلذ تا اًمانمو لقب [شيب عمم يجتجا تام ىجولا ذم ظ
 

  1ل ااماوهريغل ك لز طلت يار و لرب دعو خسر انزجشل

 لوا اوان الازم اش نحو رب قاقعالازمانكتمو نا
 اذ كتاعو د لزم | امثما :امنا يانلع ل اضالا 1

  1سل

 "اشزاومؤلؤ رخاء اشاد امس ارم م ريال تو ان لاك اصول

 ماعلا لاذ و انف كتر تقل نبح يعئجاو_ليصزم عشا
 لابو ئرل كلذ نب تب الا :جسانل محو احب بيككولعلا

 ٠-٠ امسانمانولارعلاو كازعالاو وع مطابع م.
 شن دل اهدت انآنوب طراننجتس نكن 4 لك

 اليتم كاب انلسم ا رون لل أساو جز اليلاو ىوبنلأ
 ١ ال دؤوب اغب اطال 1 نكمامب خايعال نم 0 واع إل
 جنم قّسْح اش رؤس بو اس د اصلن سحرلطسل
 لوانعرما ورع ن مقام ىفربلاو كريت ادخن «كاوزوبتل
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 اًلعو اع لعإَحَسدم ورتب يذلا مالا ورا مسموم كال

 07 امن عبو 2 ا ا 7 أ
 1 اذ و لكدللو ء سانلا ث ص دث داش اين ايد

 قرا !.رالأ, دف اكو ماسبال ماع وع رم اود دولاب امس اهدا[ ظ | وام نالعا_لرتن مواعابتاف اختل خيدلا زعيما مالال
 ١ ربك اك( اهيا مسبب بالان ءرب ايلا سس 7 ءارللل | [يإالاو أر ماو رالا مب طاشرالار رفنو عاد د الا اًصونم ماه ال/ بد زار رو نحل بو هزي عاورالا اسنان وما بالإل لممفلا

 91 امرا نكي مو طاترا الماعز سا نمالف ءطوسم ءلرنو او رالاو
 ماكل ئلخكا ذلك د نينشلا]و داواالو شان ال و رث انا سعال
 رحا طاسشر ارمبل ملا ماعو واو ر الالب مم اهاغن دي لالا
 7 اراشلا' بل باث كامو مامر الوب ناو الاعب رسربلاو و اهمال 'لوص و و رب أذل ا كابس 'ةال اي نيم اعلا
 لمت انايعاو م ىشلالع ريو اوس اّرشر اتغاو/ ل ثنث علو
 1 را تلال "ارا مك كلشلينذ ن الج الا
 ةوكرلا نما. حو ايشلاث ثردحو لود و طر ام اادحوصرع و نر انلا د
 | مشصضوع لب انمي وعم باور نو كرك عرعا اعامجرل الني ذا
 ونورا قرش ل ثلا امش ار تربخاامن كلذ ه امّنسا هلل
 1 ار وسملا هذال تال اب لاح ا يئاعو تلا دامو

 : هور ر اسوبب ازكحو هيناعو دل ارحاظلامجاو د رت 798

 يطأ نص نم شاوي ا كرف ير انلاكورلاو لدبل يباخد دب ْ ءتنناوبإ لون ادب !ئيلغ بلاد دلل ومو ورب زدل ب | العث ووش ىلا ظ طائالد الزعلو ةءديو صو راب هرب ان اول (ْثلا «؟لدابملا لش اطال د اد
 نييبإلا ثنوجلاو : يذلا ابطل ءافإلا و 0 ولت الب هقغم دبا اأو ثيثم ةزككلا نلت اهو عت اذل روش اثيعنسو قر انكاع ورلا امساثنس 111
 ْط تالا يصح ان نثبكرلا جب (زكا رس انت ىربونرملام لفلان م
 انه كو اذاوربب هلا و ازلئاكو دم الوصا يان هوانا ول [ًبلاو

 م



 الزيوت الئ تول ا 1 ىتلانا ءاما ||
 مئلالو رج اكو 1 ءرلا 1 ئاطل لانكا امرا كنلاب ١

 بل سكري , كول" ل هج اد ةورط تلا لكم ةعشويهنلاررلالا ا

 لسا سل انلأ ماي[ صترمالا ريغ كنالالايخراع دلل ١
 ورع الو طاسرالا كلذ وفرعال مت نيم دلمد و نمئلزو 0

 نحو مث رح اللا 1

 0 ا 4 مم د 10 1

 ٌءعلاْولا عمل اذالو كانح ليال بل نطابل مسالا 7
 10 نافازبزخن كزالان مور

 20 ء؛ٌئكاطلاٌ نح 1 0 رس ؛لانح

 كنالاؤ'مالاو بل اعلا وزنلاو لوئغلا ا تنلارمال ريا زكضو
 عالطاو مس امو صور بر ورل دع انور وسلا تون نان ل07 ١

 خذخأف ير وصل ار ووعد ايم الم اه بلع
 ا دوم جركل دايلي

لا ا لا ازا تائب او امّرلاةئيج
 0 تا

 ولاول و معلا لمراسل الاكل اثلا| يا 0

 السر لملف لا اقلاع ليس نم ظ
 ارضع اصوم ُء دعامإ و ائو و 2/ال/ل اخ ار عمشلا 0 1

 © املا ى رح ءىصو ارم اراب سرك ا هوبازلارعتمل اضع ظ

 بو لابن: يب لاسعار انضر 7 ايا
ضنش جمع ٍءيساشو ملل انلالاع 001

 هنعمل هع 2 اه

 صعلو مشب نلخ و و ناد هدصاشر لعل اع فشل اهو ا

 ميلا, (ثلاراصالاب (نئلاثلا هايسنس 1

 ارضأل اعلطماىيفم ا مج أور الا ماعلاذمتسرحو هاو ىلا تيرتن

 مب ضف ال وبا سانلا م 1
 عا اسم فال

 ا

0 
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 هقسيبينيينسب+ب :تتسنسس سايس سك رج أ يس درا نييولاسو نحو تيس حو نو دج ع

 الئ دانلا وال اندم انباس فن ”:تتمورياسن موولثملا
 . ىولعلاماعلابتي شعب م / سال اهدي اب اس يا مبرر داع
 لارتءال ١ لول نعم انلا ئارغالاو 0
 عاود الش ارمواّنم لا ' رمح ما علاوة رمح ىلا تملاو

 م اجنرل ايش اهتلاو رون ل كنس نس
 "مرسول لولب 0

 و عبار غامدلال اغلا سكتت نلقلام ا اع اعمس
 ساكت كعب ذ ثاف دول الذ

 || مبارك 1 آل ىراغرم ولد 2 ٌءر وصلا عملا تعم برب دحرب ا كر ارب
 ع امّولاةئدبح تن اكو وشاب 0 امو
 (م.ى ونال ىلاعلاو ؛ ةزمامو هلا ماب د تن ميس ارم و بك“

 ا كاي و دوا زكعو لالة روسدرح السكك نال ظ
 0 مالتزلمربلع ل :١ اليو انموع نيل ودي ًأردحو
 رحا*ررعل نر !لحو مم 0 0 ا انين لوما او ل معلا ث وزو رمل ماعلاون شيوخ عرب ويصقلا كلي ارلارماز "ني رعل الب داملا ىلا بانح اف لسمالا ةر وصبر لتي" 'اًرجاو اعابطن ادع اندملاول الا ررئرمث عزا نع ابطن 'ناكوملابلق يسون 6 مند ائبب نوح ا اشر ىلوالا لاما م ا انعام وقامترلا ب لوالاءانالاو عبنلا 2 د 2001 مرد ايلا لو عطب ال ادوصرف راصل او

 : ندا رلع فكتب[ صفلا
 ١ ازطعن او تلم املا نعم اوكرلؤ اع
 ديم ال ايحا ني ئزلا عبد و يقل او يفتلا اًرراار و اببسو ٠ اهب اطر د و سوعنل سول اش ارم تو انك (/
 لايغلكر ومالا وزال عاو لاطجش جو 0100 ىلاامم

 وول انصر ردم ابد لك ديد د كاملا ويلا وعلا ىعل 1 اعف 0 1
 ظ .ايؤزلاناودبجو اامازإ ليد نال غلاب هّلان السيو كايدال 00 تالا نديلعل لاو كر دم الالعاب لم ا بسمو ةروسعلا

 2 رملالاص 5 ليو ياللا
 دلالات

 ئوالج قلن !امكال 2 عبو نياوطل لن ال ,دوعيل بو اننا رايك ثلا
 . موركذ 7 لولب امكلذ ريغ درو لإ

 - (ضانءانئلس ااى للا .ايبإاو ف ركد ن لك
0 

 ! 2 اظرحو لاف بث



 تراس ايلا بل ارثعالا ا ءزمل باقل ةيئاغالا 2 ا(! لل وسان

 ةرل و س و ئامولا* كتي وس كلو ىلا از ا امص دا ةَدلاي ارم

 ذم ينام تال ثنا ررثا اسالك 0

 . ريل م امر د تو(ئن سس ناياَرلا ابارثلو صاو ورا ال 1[

 افرع باز اذصو انفاس ارت نمو لكل ذر لابحا ت المخا ئ : 1 ْ

 ب ةانمالا ىان كو و كش معتمر هبو اهيا رو ةر وكل لوصالا ل لل 1

 دالغلال ولاوا زالغلا تلاد نايف وئلثلا ىرلال هو ىار يدلاعل

 ىو ا نالْفلا مادا ىارل مدمر ١نائراوسو رعزاببز وا

 بال لوتعمل اتم صعب الاى كاز بخ يرلا 9651اللا 1
 . تارلألا ؛رملاوالمشلاواءىئرشلاو الام اك يح ثبح هرم او ىارلا لهي سب املا ١ ١

 6 ديتعا اكو و روي وادبزوهوا أولو امثل اك لؤ ىو و مام لع ا

 اسم (لعو,( ءاو د دنت مل انركدامىبقخل ل عابر بن لان (ن.ثظو ىاللا

 يلو ل لاقو انالفث با ول وفن نم مْزِح و م رتعمو ثلا قعلإا و

 "امنع (يف 1 املاؤ فز م و ثاومال رضع رب لعذر ا نحل
0 

 دا مان راهي ام ب اه اناو تِسلْمْسو ببجالف ةْوالالارحا

 تيحئل يسال لا ٌوروصل تناز كيلا اوه بنرتيلاو عزحيرم

 ظ اناتارع لولا ومال ادلع ءالطال سالما < ءفَشلاو العتلا» الام ا
 . ةظعر اع لاوح ار وص كلز لكن أل دسم عاما الو يح ارماسجال

 كلذ يور ىابدق ىلا قاكاز اا نالج اال عمال تاّضال

 ةبمالل اشي ثيحوازربلاو ى اثير رظم ءناكئضا ةولاو'دثلا
 «بسانلا9وكرو يولعلا/اوعلادوصئماعإللاء ود نيبو ثيعب ا

 وحال اف ىد از و اغمت اْرلاو |'املاو هقيرل ات بم اهزنيب ب اا

 فيلا ادع ووكت ىرلازبو ىارلان يي مؤإلات اسوانلا ١
 9121 ث ولأ بت رارلاو زص ثع اكس امدع ع ازطال الب عزم

 مشل و بلعال اوبال ًراطمار اع انمع'عارلا نكس اهتهو اهنعا
 لمسه ل قبلا ىرم او اهْنعا ركع باجي كن لذلن كيم مو
 1 كلو اياوص :3وكبالر كو بال نب اًيرثو!اناوص 2و رك و

 رلاذعو كلذ اعيبدائو ئرلاو ٌارلاو تعاد روصو بكب

 ص100 واكل هيريكن لتي ثمر تام

4 0 



 ظ نو سلا ازرع ١ اءالطال لم زاحف يزاد
 2انزاوةربننر ترب ن لاسم نمو مالي النو رولا ١١ هرتولا رصد حارداوجق 2! «ارقو بر نعد بع انعم مال لئن | رعلانفةروكلا كولا و زئافلا بمال ثم والا لولا ارض ٍ 0 ادياوبع ب رباجننن و ور شولاوت لالا كثيرر ثول "و تكا ريرئلا يعلو يالال اال ه اهجسنلا ان الص ناالول | كسزلاركامده رعد ازبإ ا اناس ىذلارب ام رلصالا (ريارمد (وباقح

 05 برول ا ةسناكاء اكن زين ف“ 0 ند اروالا حلب و ما/دول ف تلبس 1 ا تلال مد ارش بلا 0 1 لارا كلغ نكأ لبان ناز عدد لن الدقو نيالا ظ مليلإاونلالسراالو امش يحو د روان ل موال © ل 0 مَ افق سالوسر اثار اهن' انو ةراشا تراشاف نا 0 ان سل لا راشا اهلا نيا د اسال ابابا اسام اس 00 ءراجبا نامثبلاع م / از هزنتلانيونلاذس هدفا هد زمالك ١ روس ضمو عرزو بكاوكلاو ماضمالانثدند ايعاع علا تذكتع لام تام ا ةنبجوم داحس وح ابق التسلل ئنبلادوعؤ اهّجسو عرشل اب اوعي نالعا 1 كب و و اؤرم تام و رد “3 نالعاهانعم ٠
 ظ ريصوتلاويرب ماس 00“ ارق افلا غلوم فمي اربعازسرح ادن اوي لفكر اقعد م ال إلم . هورس انفع دع شفر عم كحيل زعرجامأ قل 15 . فرسالاوب ءافاصالادااكبضلا صيت ئتنا اباكئار اشعال | ١ حاطوتس رو اذ و راستع اواي يحو ابر نيم انغاضاو 0 كلو نالطا دبا ذ ارغلاو الا وكت ونلاةلورجملا | ١ ثاورب اهنا او ةبس اش او امرما و رشي و تنبأ ايوا يدحا 1 رولا دعا لج ان اراك ومسح 'ئغتااززإو رمل ةشرملا عوج رس ' باحو 00 ال عونم و مرحالا لقفل اوم ل اف برب نسا دبع احد ولسو ل تلا لذ ( "اوال دعا ا فالق م مهيلللعرزدامأو مز ان تي ولا وما وكر شسو ه دبع

 07 . تلاع ئ
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 نعم كشف >+# هاهو او بم

 : نقيا الو

 طل ادعو -

| 

اجا ءزبصورعنلاب جن لانس يزن نصرت لاو ا
 5 ت

 يل الو هاوسزعال اوه املا تدحو :سموصخئم ببرج كلل ازسو
 َشايلاك ايلقلاو ُءاذلال جل ( زن ناالا علل اهذ ذي ق يتحلل /

 زر نةذاصاطلا/ طكاز مة لغتسلايرماصتخالا ئرلا
 2م اد نع بريك امو هداردب بلعالم اان اصالاوبجولا ةليسلا

 يبات افشلاو ءامسالاوُ ادوجولاو داعم ان مؤ ءليرساو هتودب

 ءل!ىرعلاك احر د ل داع اسف جو هدرز دلعا دمر وافر عل /

 دم ا رن لب ل مكاو صر علت رد رياشوالوا.'

 نار عم نعشللا نع لن عرو .دورثعلاووبارلاث يبولا ناشر ا
 م هيد هس زي صلاح مسدس 3 ٌضرسلاركب كا

 لاني امم ب ّندحرول ءلادسإل او لس خ دحرئل .تيرتعلاد لاو

 رم لاقلانو ال تلر لع ايفا ايد عشا ونام اوم ديب
 معبرا انكرلات ب اة /اهناق دلير الجو ع لفل

 ثلبتو لتر شعم نبا ع لعام د برشا ةدحاو ٌمّرم ب نكلا ء 6 5

 هربجاو ل انلا(خل ىو االو 3 ايلاذع تعم توا تايتنولا بن

 ان ًاقليو لالا ع زذلاو ىلا موي انعو را / اب اذعو ىقلك نعنع

تشيك الوإلاو ءادنال البت
  فالوسبن متيم انعم عاضيا و هزم 

 لائاذ ادبعلان غواص ف صوان ر نيو اهناوسنلك ظ

زعءركد' منو كر ابنا إى ود درلان جلا علا 3
 لافار او ىر

 برئلاطعو لولد ثيدحلا ىديع ل مزن ؟ سلوم نيلاملاتر تيرا
 العسل تب رعلا طعم لاربل م او حان كسل ااثع نم
 ئانرمييسلاو ري ارف لاشاد ادرج ناافاعزعوئءالد ثامنا ت فواز و
 حهابلاذطرثلاو رورسلا انح بجوي ال ام ءاظفللا هر وصو باركلا

 اًرل د ءليبلا مجال هجسو اررب كلكذلو ع ير دلاَر اانا
 ل ننال أوي 2 07

 شل فلام يبرق عون ملازم انثلا اي انيففلا
 بلع م اذ يدوب امتي يلع

 مان الدر وكما لعل ردام ملا تلال” فعشح قشحو لام
 هر ىلصحو اكن ى وك ملاذ اهيا تاز نينو



3 
- 

 ! لتصكو ىلك ارث ًارعر رعي و نعل هلت اهزم لوصح نارك سال د ا | مم ٍسرمتلاو ماركألا لاكو جوي بو بلعؤيتمو اد ولد دع ا ثمن لول و اًمقح اهنرذل ث اشذب يلع جم ا مييرعدك رب وشم ب اذ نع 0 ” يوي هركر 9 وكرار ثري اشنب مكة دخيل ودنا و يارستد 0 داو ومراد نح اوك ب نم يضل اب نكل انتل ب اغمريغ جو تنجو لدن الا ْ ماياصرالصاك مولعم ا ءالجخ سس نع ادعي اَضَحمالاو ر وثمحلاو ىم
 لنا عل د كرمال هال اذ انو دش تلا ندده ناك الكلم ظ دنا انهرازع باور و تل كرك ازيلال زئاذ الويس الدقن لوسو ناكل اف س ايءنن إن كافذمررلا 2 وسيع اوس املاك لا وشرلابباو مز اذ :ئانل ا ومءلمسبلا ظفلتلا 9 رفا ن9 غذا | "نبيل امال هر وجو ر دب يزلاوبازو ( لكألاد برزلالاي قبلك

 فيلو وص نحس دعازحل اكو كئش بك ريد طلاق بلغ
 ظ هنرو وي و تبد نابو تحب ند هطس اوال ترو ان اطايئراد ىجوم ا لكل نا زب اب اسول امرعبج كمال ارلاو قلحر وجومأل ا هز الا ظ م مالت لعل انف (كزال ((رمالاو ّئلملا بن (نعاصل ا, خاو كلذ ل كوم م ' يول مارد نرالوزلارالا,ئاا وسو ماسلانمتاللتلا 0202037 :0٠ رمال متارجلا ع مسدكلا ملل |مانوعح يدل م اسرلاو بيم ا] لس بج م امه ادحا نا ئيرج تيان قحاب اد عجم ا طاشران اق يقفلاوعرشل لع بعدم نا ساو انعم حاشإلاو هس

 ب ةرونت دش: بنت. خدني ية( سم ا 7 للللللتلتببب  ببيبيبيبيبيبييئي بيب

 م

| ٠ 
 | : 4 5 37 0/6 | 21 ع

 بانكلا هر وكذم ا اما م اّييبلع نايل اًءساو نعل" كلا | 2 ررو اكد طابو يلكرصاطب ءئياذلا طبحو ءابشالا و مؤم ا تعم
 . قرعربا لا يتلاو بلل اهم اوصااومتددقوبامسإل ويلشسو 2232323270 | ٠7 ”تيراريغ نرزعسمال تقولو كلثمواؤلوا ذك جال اء لان 0 | ترن ارؤراخ كلذ ىلا, 0بللطيبلا نار اًسا ام اوورل دود انس 1 اها الال زوو هير ولا لص نشيلابرق نحو كومو موب اي يالا ظ + قرظ ىو نم هوبا ب زعو مكاني |معموبو ينو يشل ليزعلا

 | ثاهز اور جو ٌملاحر نود نوع دن ىلا ناوايناعالومما 50
 ناكانابماو قنرتدانرعإ مقارن عإ دش اهون ج نع بادب بيتا | | 2 ةالتلا كرير شما اشااكتللذوكو لعاد قنوت ادعال ب ([

 رمد ١
١ ١ 

 :  4ظ
1 1 
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 لبممنإهريرع نيوبسائاقنكام التل لل مروع ١ : دويل متناول ضي ا
 » ا ا ٌ ٠ ٌ ' ا /

 لم ناصارخاوسانيلضارا ماس اسس لشاس زن عزخاامتا ١
 لير اد داو ونور لمار النفل !ث سدح ايو تاجا بحاصوي

 طب ىل'مدع: بتصميم اباماينرالا رجا عا ياس نسكويك او .|
 . اللد قالو ثولعلالس ايلارتكان اربغو صوبك ملاصتالا ثراث

 ردتللالا ل لد وصئالإب ليساو ال انعثماو ذاب اش  ابلا | ١

 ٍجفعا بلاء زح و وميسي موا اربالاو ءالوالاو اسينال نم ظ

 ىلوفنو ىولا اذه و ركس ءفسالنلاو صايل ادولاب طر اسولامرع

 5 ًاسولاو نكءالا ب جمالاث ايط أو قح انياب لع اسراأل
 ةويط محو

 مدعنال ث وس مدع ذم مزال ىولاازإ مكاو داموعن ال كفا محو

 ماكس نيمو اعاونوج ناو مزن اف دوصولا مدع ويزيل 9ابحولا
 و اًفغلكت باثلاوب اد ومو رف نرش ثرع

 : دحرب رمد دوو اع

 . كاتوؤلاولفعتسن ا المعاجإ ال ث اوه سار وثنر ىئكارمعلا موس

 لئمتل'طايترالا ووين ابجوم ودولا يجن ماوحاو وكل و اَنْ
 ل

 و

 ١ بو نيئحلاث يحن ماب انت اروعوم ا نيبو ناعجسشيعب واعرعلا  .

 نوح اب نكمراكط ايتو 2و كمن بجو ةبيدسالا اراكاو ظ : را ا

 قجستصْرمب وجو معو يؤالاوث ايامدو ئرحاولا ةبرحلا نيترحنم
 ئح ا ب يزلاعولا نمد لعلا وكن اصو ف ددالو ث وكت )ا

 بلغلا وكب اب جياحةاهسال اب زعزع ات وعول ماكاو جومولل
 اذلع ىذل ص الا دولاب اي اكن اف رضآةلث ص لا يولان مو رمكلل

 هرج د, جاومالاو ئٌريكلا ماككا كويس العئوووم ازد :طيساوالا
 هاو لك اما مالت/للع انين واعالو رؤامخر ود و ماكاو ئم ا

 هاكيلع اطوننم برو دبعلانيبايداسولام كال تارلا ب ابلاازص
 خعسوا لومة ب ىرلك و ع يطا ١ بلق يعسو و نامسال و رطر

 . بطال ب و رينا نار ريان دير لعْزمُونِل | وفا ًادبع

 عرلف و ءاجاذ اف مهل ال زن اسانلل نوبل كمل اف اكتم !كلزب ١
 ايننَمس الا ار ايعلاو ظافلالار وصب طباسولا :يجزم مالغلا

 ظ لعلب ئطضلاب م تليد اسهال نربطاخلال ارم (رئباجحس و
 ظ  1ش 0 001 1

 ل ا ' )
/ 



000 

 ' هزهيطزتئ عب ضنيل ليسساو اهلا رصد واي ابل نيس هانعمب
 ودطلان اف ئاحورلا لزغرلا نمجازم عب اقل هل وشل ادب ركلا ند
 "اهم نانا انا بيدانو ميلف ةيألب لم“ كك ال ع * رزض ولم او ورلانيبدجباذلانوبتب اثلادب ابل كلذ ند
 ( ادب قاارك نير دوب حد م تلالع هب مسا ناكول ا ناز د امال
 ١ هلشالب_رالا# ل لخازصو نع ءانؤهسالاد ازغاو ليج اكن اك
 | :زاًولانارط قلائل ناوزز ملغمل 2و راو دّسرم العم ا عم امهجسس
 رهاظلاو ب اعز انسولاو بْسِرَلا ل لس بج ننوك اب مرط اهنا ركح
 ٠ عوزمنب خلال ارعدو مم ىؤالا إب اب نال مز اف نطلتلا
 ' ةدولاو طباسولا بجو مز امل تس انما ء.رلا مالا ضن 'نع ليتم الن
 ' اعتب اهناف ل وول راش ال ايلاو بلع ثتلاى نسم اك تناكالا
 ]عبر نكلا ماو ناو لائق طب اسولاع فر مام و ,هارفلا ليد نع | ١ زىجس او, ولْئَدل لعل اني رعاز اًرف ه (نلعج ان !لومو كلب
 خو هارثلا نا ماقتل لما تبت نك ف رعت عمابلاو لسن نس مكحاو لعاوب مح كح :ىلعل انيدل مكوزعلعجإ اثوصوم ا 2ارعل'

 وراوو نفتث» طياسولا بيج ااكرعا رم ناايلزناناف ٍةطساو هدو دب هازعم ثدح نب نكلا ما ايدل رلى اًرع دف
 هر وه اطز ناعم ا كلل ل جحِسو نيرعتل ءلماقلار (رلا ياعم ا هرب ىلا ةرثق و عمازم ب ئارط اح ا م ايوا موا ُو اعارم ايْزم م دنا د
 ىلحتب ٌةرحالفلاو ءلطابلا ثال اكن ربع مج ثاراعلاو ث ورع نس

 لكذخ ايلتس املاك شرمالا ىرعسرم تين احد كين اعود
 . طابرلا كب ناكريرو قك ال ومدد د مؤاف العو العزم_تصحرزم

 ٠ ررصل نيسبرال |تدوطوب مم تم داشترلالا ىداهإ اهل اد مب
 ندب ايم ئجرالا ئالا و لوعب اساد ماركلا باصاو لآل عد“ ل ان ومس عدل ا وصو ن انما عون س اءزكسا يونوقلا نردلا

 .” :٠ [لملاو ئاح اّصلاربادابع لعو ئيدلا مونى ا مسوعل ندو ٠
 ع .٠ وداد ا نيم اعلا بر ربرولا 1 ظ ْ لصإ/ مت "زن والاو يلو ال المس مرحب خيام يلم اعلا

 : هرلالوشد رح ليسأل
 م
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كنا الاوسر نمش 200
 كشتة ادع 

 هانعم حج اضناو قري فكل والاو ك ن1

 رتل ذرعا لالا مولحلا قالو يثار دن تروم "١ دعو

 لماعل نهد كلانا اف بس 2 راذ لاي »فوم لازم

 00 2 ةمشيعلا نر ولا ٠'هبم ن للان لا ازعو

 يلعب لصالار لاو بداخل اورالا ب تلاودواع 7

 هلو رو يدحا لا رب ورمل هذه خو ومو شرعلا »ف وجو يتلا

لدا نو ةذسينفلا 3 كش 4و ناسا ىربكازاحلان مو يسمو 1
 

 : تّدمو كرالاعونلاررظ انصب قول امالابجوب ل شل هج

 5 هانت راس اراكا تلالا مالا دع اشتي ثعب و تالادعمس

 ضكأو اببلل ود و ليل ا ماضا نيب ةوهاحلا هلع «يضراربلاىرذالاز ْ

 ناف نرديك 'ئاوذ جوربلاو ا ملاعتلاعا هراذب اسلنو 20011

 تعي لدلك ل ْسمل لكصفل انه (+ الور تم ان نالاق صا

 وهب ىؤلا يعل يي مالي اندلع ازتما دايز ري متل رعينلا

 نوه عدلا هامزلار يظن ىشل عولط ل اذمو عورشثلاا (لأ لإ
نيل اعولطرعل ٌئصلاو او ل اتعلم اناث عبلا

 ءابّسيددنلإ 

 نبك عوللملاد اودي ثعبلاث رحمي مال ماك ا, ىرطظ لوك سعر

 - 7 ! تعيس ؟بوبنلاو ىاشال /ثدرو انعرشسإ و ا 7

 :بلههصؤولا عع نحل امض اللوم لاو غمس ونانيتارك
 ثيبدحاو 2 يد اشايو ه رعي جاعتس اود دج جو طوس 1

 امام قل هامؤلا ب 1سانلاروررجعاسزئ ابنا ضتلاضآلا
 رس و |مامز هانرلا زيا صاازصو ع اناورم او تانابثلاو ظ

ايل كلسدوجو از 5 د او والا إلعو ارث ابز و نمآْلا
 فرصلوا ن

 مم ملول او قى شلل م الكل تادعرتلال يمشرعو هر ىلذلا ب لصالا

 نأ ةوششلا :يقخرو بالولاء رجس معو يمتشلان يصتقم ا
 خامز نارعوس ال نكك ع ركد لوطا مولعلا ع اون نشل يخمد 0

 ل الاغا ذه سلا ببسي روت يالا ارو 7
 دجو ءارر اجرا ناله قتلا ورمي ع دجاوور هالا نكي مولن ا 00

بلا ابن ' "دلع ةروكذم ا ومالا لعلاةر ودلال واد
 يامال 

 ىإ



 . لسرلاف مهو رنيعلاو عباس ' بِ نعل ا يب لاو لاذ عا رك . نهض لناد السد ابعومع/ن اك 3 رثوؤمز لنا
 ماعلا رزين لعق لانا حا ءاذعم عاشبا او نسى كن كيلا . ةروصلعأي اورو ون روص اع مر راقلخ دلال / غو بلك (عضررا
 .هيوْلاَن ا:ىبلتل !لونعلاىوذ رزعيلعئذتلا سن (يعاتم ]1 غن ارباقادم نك قمه ارباع انو در وصوم مد" 9اغيإ
 ” او تمار انباع ارنأل هاذلاًرم ارز كازا خل اواًمدع ظ ناكالد وحولاو أوزُحو رلتشالادعل اه لشد ال ئب انوا نااشباو ظ “ ثورطظنالو يشل اخر ظت اجسيووكنااروم بالو دحو عاد
 + ظركل اءرلز روامواوسو يذيب امو سو اامرشسب هانم ١ اذإ و
 0 تو ازاو رهدلاو امم اًهَمِس ارم ارماوا ءيموع جلو ا اندوصو ال
 ظ و ركاب تئيمح لكن اف اشم اًمدعزكتم اعلان اتئءانص
 . ني/لاو بس دوب وكرت ىلا د ودو ل نكن و روم وارد اد اصيح

 وحالد مل افرظؤحلا نكد ثاذل اًبب او كونو ميدنلا م دوو
 1 مدعلا نيب و مدّلا ب جأول اراب تسر م نا تيل ل

 ظ ايي وكن الري نرسل نيف طلا و بيرل كلتش # ظ
 عملا ينل ايو وم 2و جس ايورعم ابل زا يبس اًم ايد دا
 8-0 اًرراو الز ان اهجسلعو ءنباث دمج د وو ماعلا هك نجا ' ١ نيم زعلك سولعم هر وصب ثا اسرع لكل اًعُكار لق لاس الو | رص صو 1 ل لاجرعبو اوكا عو دك لامحسمال و”ايبلاب ثلا ظ فو رلظأ او يضرظلا احم ال فنرزع تيع و او دعم بل اعل

 ظ شيم ةيدحاذ اىجهلعو ليرشنو قوي نود قرح ' و قبو دع ظ
 1 ةرثكالو هلا انه د عال ُذ ١ و وحولا نص د اعز ئيالو از ساغبال
 . فرحالا ٌفاذل عمو اًنضرع اامزع رزطح نع( اعلاد وصلنا جوت
 , لع ماعل ار ازيرا بلع م ىلعأ اوي تك مولعبلكب نلعتل الذال '
 ماعلا ةروصء زج مرارعاظمال ةا تن ف كفو يوك ا عر وص
 يبس ةِر وص ماو ,هانعمو صورو ماعلا نطاب ءؤخش طابو
 ا النبع و [ًلع و اكحو ًالاع_فسو يملا نو ابال از مرقا ام نيف
 هود ناد نضع الرباب يلو ااا عما

 د اشعا
 الزب



0 
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 ا ١ 3

 يال قعبلاو قدر همشم الا دالاو ولا ااماو راعي 5 ٠

 كلنويضإ]بر ابعلاك ل ئيضلاازهح ديالا را
 بضل كر دلامكعت كل ئيضأو لأب ىركفلار ىصتلا

 عيل

 3 حولا ت 0 دلاّو محو ىئاو ىثرسو يي سيفل ا رمد

 رم لاو بر وصرلع موي الخ قنا ْن الوتس تفر عازم رو اواو |

 يحب مزاخم هنو نانو نيو لاول خش راوتشمرا 1

 : 0 ولاءاوتلاع اش م

 افدحو نمراككلور يغمر لصوصامج لع. ا
 دهوئالاهريعوو يوي ولأ ندا 7 . ما 3

 ل 1 را

1 0 

 ةفرأ امو ىلاو ارد ق نعرف دقو (لك قوسرتلا رص[! اًداقشعا

 لا ادد بيلبلا نكدلان صم ا ايزي لاما ١

لا وع ؟ن شا. ثنجتسر دم دين اعل 4
 / 0 اطالل ٍركرْع

 قلل تت ذ لعو يطع: 9 اخروي ىزاعلا ا

 2س رج نانا سدلا ونا تاصن او لرعلا قو دل

ةكاتم ارا مهد انينسم تسلم الصوت واعل !
  

 كل قلجلعلك ناو لوتلد ديل انرف و نامل اصرم يذلا
 2 داعم متع : 2 لقاك رام اضالاب ايد او ماركلارالعو بالا
 نون ميلرالائعالاو نيعباتلاو دنع اي 0

 "داو سا نييلاسلا سا ذاع لماما يلا 9

 ع جل رج ظ
 لدوؤمل زخاو ولا ١ ظ

 كونك للص بل "0
 ملاورخج رك يما“

 ا
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 ءر رص لاوس اكد ؛ :
 انيق ل تمنيت ان كر, د ميا
5 0 0 0 

0 
 1 الحباو

37 0 
 ا
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 و 0
 ”رو الصار ان قن الو لوح
 5 اورو 0

 روزا يل كاغلا اذن 0

1 

 ١ بسكال و الاوفللاري 7 اعاد
 الازعلا 2 اب

 وزو ءاذضلاب ثفوضوملا عورلل لص احن دوجزلا تارك مدا افلسجلا 0 ا دوم | يحاور اروتس(ل وعي 1

 ظ 1 ريق ول 0 اال ال ب 0 1 8 0 0
8 

 ا 0 اونو ليداومكتش :ئيلطي ل ىلطلا
 نيون نير انكر 00 1 0 8 ا ِِس ل «ثرعل] منك

 0 7 0 نوال ىلا ديوان ازجماو ضوى 00 ولم رول الا
 اوال ماا هو تيوب دي
 0 58 ا ارفو اعل ةديعروم ال + حا قسم يعتلا ترام

 درا 2 ل روكي انتع..ىحت ٌ نصا لف" ير جاواوبو لذ ن١

 ارت لس ةداعملا“ اك نارقوا م
 ا 0 ل

 ا ل وؤلعاعراضملا ظدو هت ابرام

31 

00 

2-1 - 
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 0 ':.نلا سلا اوه روش

 ١ 0 نإ ماتو زو و 00

 : : تا
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0 2 1 "تونا "وملء اباشينو حي ريوع 4
 ظ 

 سب قبو ندم 1 نيئنوملا براك نيسان ا 2

 و يعمسلا و ةينيإرلاو ينك و ةئافلا عيافولا ني عرلاباو 3

 للتي عوطا) يساهم ريترو ديبيكا, ١
 قمسلاو و بنخل ل ةيلاءوللويلي 8 1

 ى 2 قوررحسسل و

 فسأل 44 ن وك ويخةروصو اهنا حزم مدح او زكر وسل 70 ١ ا

 صو ا, ةراغلا ةنؤؤ كري صولا ودا تاو رو لا 0

 20 ام ف صةعملا ةرومعرقلا تصوف ة روصو وشي مس |
 ممادق '

 مههمخوو
ومجؤ دّمحا :فض) مطلاو هرعلا راكتا ةرودع

 ظ س /ةر

لو صدر قو صوف بضخلا تول نى آلا
 هل ةروصو يعم

 1 يملا ف صور احلا ةروُنو ةوربشسلا ص 2-9 رو ]|

لا ةروصو نال وضو 2 |
 قون اايضلاو ةدرما عردطابيش

الاول برا ةريسف فاقت عنا لبلاك . 0
 

ناو انكي وظف هيتصت باها يلع لتس تافسلا 0 ١
 

 // ضنا يارتاو اهصلا زج رعار وبعد لك نزع ةزجتس ١١ ١
 اهدحؤساكمكلاو عزام يف ناكنأو اينرصسس صاع العش ثتانوجاهذب
فيلا وصلا ير ىوصف كلا هزهيؤ ضاع ىاجرمأيال و ]عقلا 6

 

 فوتولال تب را لعمل انلاوا بلا و دسك راككا دروس ..-

 لل ار رار اود ناك 12 ةروص للى دع وسلا نلوم ىزل اوك يرو“ 0
 ودك تبي مرمر 9 ملمس ايوا ف



 ينل ااا يرو برزت ةروّصْؤ اكمل سنا ءاريايريد بيلا ظ ١ .ةرمز فاي 38-5 قوش لنسب نييولاووسا ف كولا
 يسال اهلا رو نا ةرولا ذم ذكرك ءونلا ةدعب 2 ١ ا و من قلب اتلالا مدعو ياراوادبمسكلا يو دبا ةموسو 6ك

 '(نضصيا ميلا تب ا 21 بع ابان رشا وي اسياخ سا 3 (ينباغريلو تلو و عرؤيطلا ةروسل عا لا اهزعؤنت ىزلانيعنبطلا "0
 ,ةيلافارت دجو اواو ملولخم و تيل (ع 3 1
 : نب دقو ةضلأ ب جالخلا تيم اي

 ماا ارلا ةيصرل
 ) و” 0

1 
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